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 ثــــص البحـــملخ
 

من القضايا الميمة في الفقو االسالمي قضية االصالح االجتماعي     
، وااللتفات إلى تحمل المسئولية فييا ومنيا النظر في المرافق العامة

حتى تتحقق الغاية في منافعيا، وحسن االستفادة منيا، ومن ورعايتيا، 
النافذ ــ فمجميع الخمق أن ينتفع بو ،  والمرافق العامة، الطريق العام ــ وى
 يضر اآلخرين. ومنفعتيا األصمية المرور فيو بما ال

ن من و       في بينيم فيما يتعاونوا أن المسممين جميع عمى الواجبا 
، المحافظة عمى الطريق العام وصيانتو، ومنع األذى فيو بكل صوره وعمارتو 

 لمصمحة تحقيقا   الدولة، خزانة من العامة المرافق عمى اإلنفاقوعمى الحكومة 
 .عنيم لمضرر ودفعا   الناس،
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 المقدمة

الحمد هلل رب العالميف  كالصالة كالسالـ عمى نبي الخمؽ أجمعيف كعمى آلو كأصحابو 
 كالتابعيف إلى يكـ 

 يقكـ الديف كبعد

مف القضايا الميمة في الفقو االسالمي قضية االصالح االجتماعي كمنيا النظر في 
حتى تتحقؽ الغاية في  المرافؽ العامة، كااللتفات إلى تحمؿ المسئكلية فييا كرعايتيا،

منافعيا، كحسف االستفادة منيا، كمف المرافؽ العامة، الطريؽ العاـ ػػ كىك النافذ ػػ 
 فمجميع الخمؽ أف ينتفع بو ، كمنفعتيا األصمية المركر فيو بما اليضر اآلخريف.

ف مف الكاجب المحافظة عمى  في بينيـ فيما يتعاكنكا أف المسمميف جميع عمى كا 
 اـ كصيانتو، كمنع األذل فيو بكؿ صكره كعمارتو ، كعمى الحككمة اإلنفاؽالطريؽ الع

 عنيـ. لمضرر كدفعان  الناس، لمصمحة تحقيقان  الدكلة، خزانة مف العامة المرافؽ عمى

ككما أباح الشارع لإلنساف حؽ االرتفاؽ بالطريؽ العاـ كجٌكز ليـ االنتفاع بو ،  
استخدامو في المصالح الشخصية مما يؤدم  منعيـ مف إحيائو  أك االستالء عميو أك

إلى الضرر بالمصالح العامة ،كلقد كثر في ىذا العصر احياء الطرؽ العاـ تجاكزان 
ما باقتطاع جزء منيا ، أك استخداميا في المصالح  عمييا  إما بالبناء عمييا كا 
الشخصية كما يفعمو التجار كأصحاب المحالت مف كضع االشياء أماـ المحؿ بما 
يعيؽ المركر مشيان أك سيارة ،ككؿ ىذا مف التعدم عمى الحقكؽ العامة يجب المنع 

 منيا كعمى الدكلة حمايتيا مف أم اعتداء أك تعرض يقع عمييا.

 صكره، بكؿ األذل كمنع الطرؽ، رعاية مف كجمية، كاسعة ذلؾ في اإلسالـ كدعكة 
يا، كما كرد في الحديث استعمال كحسف مرافقو، كعمارة المجتمع صالح إلى يؤدم مما

ٍدًرٌم ػػ سىًعيدو  الصحيح عف أىًبي ٍنو ػػػػ أىفَّ  المَّوي  رىًضيى  الخي مَّى النًَّبيَّ  عى مىٍيوً  اهللي  ػػػػ صى ـى  عى مَّ سى  كى
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ـٍ : »قىاؿى  ػػػ  ميكسى  ًإيَّاكي اًلًسنىا ًمفٍ  لىنىا مىا المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا «ًبالطُّريقىاتً  كىالجي  بيدّّ  مىجى
دَّثي  ، ًإالَّ  أىبىٍيتيـٍ  ًإذٍ : »فىقىاؿى  ًفييىا، نىتىحى قَّوي  الطًَّريؽى  فىأىٍعطيكا المىٍجًمسى مىا: قىاليكا «حى ؽُّ  كى  حى
ًر، غىضُّ : »قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا الطًَّريؽً  كىؼُّ  البىصى رىدُّ  األىذىل، كى ، كى  كىاألىٍمري  السَّالىـً

كًؼ،  (1)«الميٍنكىرً  عىفً  كىالنٍَّييي  ًباٍلمىٍعري
كىذا التطاكؿ الكثير في عصرنا ىذا عمى حقكؽ العامة كالتعدم عمى المنافع 
المشتركة، حيث أصبح الناس غير مباليف بأحكاـ الشرع فيفعمكف كؿ ما بدا ليـ 
فيتجاكزف عمى الطريؽ العاـ، فكؿ ىذا كاف باعثان  لي عمى كتابة بحث  بعنكاف ) 

 ى الطريؽ العاـ (.تنبيو األناـ مف االعتداء عم
كقد قسمت ىذا البحث إلى مبحثيف : خصصت المبحث األكؿ : لمتعريؼ بالطريؽ 
العاـ كتعريؼ ما يشبيو مف المصطمحات، كما تطرقت إلى الكالـ عمى المنفعة 

 األصمية مف الطريؽ ، كمقدار الطريؽ العاـ، فكاف ىذا المبحث عمى ثالثة مطالب.
 البناية إحداث مف العاـ الطريؽ عمى يقع ـ عمى ماكفي المبحث الثاني جاء الكال

خراج لقاء القمامة عميو كما  فيو كالقعكد إليو، الجناح كا  لمبيع ، ككذا كضع األشياء كا 
 يترتب عمى ذلؾ مف الضماف، فجاء ىذا المبحث عمى أربعة مطالب. 

لطريؽ المبحث األكؿ: التعريؼ بالطريؽ كاأللفاظ ذات الصمة بالطريؽ ، كمقدار ا  
 العاـ، كحؽ المركر في الطريؽ العاـ.

 كيشتمؿ عمى ثالثة مطالب
 المطمب األكؿ: تعريؼ الطريؽ لغة كشرعان كاأللفاظ ذات الصمة بو: 

 تعريؼ الطريؽ العاـ لغة كاصطالحان:
يطمؽ عمى النافذ، كغير النافذ، كالكاسع كالضيؽ،  ، يذكر كيؤنث. السًَّبيؿ الطريؽ لغة:

 .(2)كالعاـ كالخاص
قفو أىك طىًريقا قبمو أىك اٍلبىمىد إٍحيىاء ًعٍند جعؿ )مىا الطًَّريؽ اصطالحان: لىك كى  ًبغىٍير اٍلمىاًلؾ كى

 (3)كىذىًلؾ( إٍحيىاء

 كؿ فيو المركر يستحؽ ما ىك الطريؽ النافذ أك الطريؽ األعظـ أك الطريؽ العاـ:
 .(4)آخر دكف كاحد بو يختص كال إنساف،
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 .(5)الناس جميع يسمكو نافذا ككاف السبؿ مف ميد ما أك بمفظ آخر:
 كمف األلفاظ ذات الصمة بالطريؽ: 

ـي   :أػػػ اٍلًميتىاء ؽً  أىٍعظى كري  يىٍكثيري  الًَّتي الطُّري ؽي  ًىيى  أك ًفييىا النَّاسً  ميري  . (ٔ)اٍلكىاًسعىةي  الطُّري

بىٍيفى  ب ػػ  الشارع: كىك الطريؽ النافذ ،كيقكؿ  ابف رفعة: )  بىٍيفى الطريؽ  الشَّاًرعً  كى
اّـّ  الطًَّريؽى  أًلىفَّ  ميٍطمىؽه؛ عيميكـه  اًرمً  ًفي عى حى ٍيرًهً  كىالنَّاًفذً  كىاٍلبيٍنيىافً  الصَّ  خىاصّّ  كىالشَّاًرعي  كىغى

ًبالنَّاًفًذ ( ًباٍلبيٍنيىافً   .(ٕ) كى

 يسكنكف لقـك متعٌددة كمنازؿ مختمفة دكر فيو الذم المكضع ىي ج ػػػ السكة: الٌسكة
األعظـ، كىي عمى  الطريؽ رأس عمى كىي ليـ، كسبيؿ طريؽ خالليا كفي و،في

 الٌسٌكة حدٌ  في الحمكائي األئمة شمس اإلماـ الشيخ نكعيف: خاصة كعامة كما قاؿ
 سٌكة فيي يحصكف ال قـك فييا كاف إذا أما. يحصكف قـك فييا يككف أف الخاصة
 .(ٖ) عامة

الٌدكر ًفييىا، عمى التٍَّشًبيو  ؼيت بذلؾ الصطفاالطًَّريؽ المستكم، سم ىي السّْكَّة:فى 
 .(ٗ)بالسكة مف الٌنخؿ

ٍيرى  أىكٍ  كىانىتٍ  نىاًفذىةن  السّْكَّةً  طريؽ ضيؽ ديكفى  الزُّقىاؽي: د ػػػ ٍمعي  نىاًفذىةو  غى كالسّْكَّةي: أىًزقَّةه ، كىاٍلجى
 (َُ)أكسع مف الزقاؽ

مىى اٍلكىاًسعي  اٍلبىابي : ق ػػػ الدٍَّربي  ٍعنىى،. األىٍكبىري  البابي : أيضان  السّْكًَّة ،كىك رىٍأسً  عى كاًحده  كالمى
 .(ُُ)اٍلجبىاؿ ًفي اٍلمضيؽ ،كىأىصمو

 كالعرب عربيا، أصمو كليس الجبميف، بيف فالدرب كما يقكؿ الجرجاني: المدخؿ
 ألنو درب: الضيؽ كلممدخؿ درب،: السكة لباب فيقاؿ الباب، معنى في تستعممو
 .(ُِ)إليو يفضي لما كالباب

بىمىٍيًف، أكسع بىيف الكاًسعي  الطَّريؽ: كػػ  الفىجُّ   .(ُّ)الٌشعب مف الجى
كىك طريؽ كاسع بيف الجباؿ، أدنى مف المفج   الطكاؿ الجباؿ بيف ح ػػ الشّْعب: يككف
َـّ  كأكسع مف الميب َـّ  المصب ث َـّ  الشقب ث  .(ُْ)أضيقيا كىىيكى  الشيؽ ث



 مقارنة فقهية دراسة العام  الطريق على االعتداء من األنام تنبيه   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
ّٓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
                                                                                   

  رجب12                                                                                                 
هـ1439   

  آذار 31                                                                                                                
                                                                             م                          2018                                                                                                                  

 878                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

 كطريؽ ] كىك ما يسمى بالطريؽ النافذ [،األعظـ  الطريؽ إلى طريؽ: ثالثة كالطريؽ
 (15)إنساف ممؾ في خاص كطريؽ نافذة، غير سكة إلى

 كالمراد ىنا الطريؽ األعظـ المسمى بالطريؽ النافذ كىك ما يككف فيو الذىاب كاإلياب.

 

 المطمب الثاني : مقدار الطريؽ العاـ

يو كسمـ ػػػ  تحدد كردت عف مساحة الطريؽ أحاديث عف  رسكؿ اهلل ػػػ صمى اهلل عم
 مقدار سبعة أذرع لمطريؽ العاـ فمف ذلؾ:

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  مَّى - النًَّبيَّ  أىفَّ  ىيرى مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى  الطًَّريؽً  ًفي اٍختىمىٍفتيـٍ  إذىا: »قىاؿى  - كى
ًعؿى  وي  جي  (16)«أىٍذريعو  سىٍبعى  عىٍرضي

 المقصكد بيذا الحديث:
حداث طريؽ عاـ ] الطرؽ إذا كانت األرض مكاتان أك  مممككة لقـك أرادكا عمارتيا كا 

كاختمفكا في مقدار ما يترككنو منيا ليذا  المارة[ فييا كثر التي النافذة كالسميؾ الشارعة
 .(17)عند عمماء الحديث الحديث مراد ىذا أذرع سبعة الطريؽ جعؿ

 منو يبقى حتى الكاسع الطريؽ في البناء يجكز أنو عند  كما تحقؽ معناه كليس
 . (18)أذرع كرأل الفقياء ما يأتي استنادا ليذا الحديث سبعة

 شيء فذاؾ مقدار الطريؽ بسبعة أذرع. عمي أنو إذا اتفؽ الشركاء في األرض
 طريقان  المممككة أرضو أما إذا كانت األرض مممككة لشخص كأراد أف يجعؿ  بعض

 تكسيعيا. كاألفضؿ خيرتو إلي فقدرىا لمماريف، مسبمة
 عمي يستكلي أف ألحد يجكز فال أذرع سبعة مف أكثر كىك مسمككان  طريقان  كجدنا إذا اأم

 يضر ال بحيث باإلحياء كتممكو المكات، مف حكاليو ما عمارة لو لكف منو، شيء
 الماريف.

ذا كجدنا طريقان ال تنفذ أك الطرؽ التي يدخؿ منيا القـك إلى بيكتيـ كىي أقؿ مف  كا 
بأس بيا فإف األمر ال يتناكليا كما عمـ مف اختصاص األمر  سبعة أذرع أك أكثر فال

 بسبعة أذرع بإنشاء الطرؽ العاـ.
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 أكسع فييا الطرؽ تككف أف فيجب المدف كخارج الفيافي كأما كالمدف، القرل في كىذا
 .األنعاـ كمسارح الجيكش لمجرل

الحمكلة  عف تضيؽ لئال بتكسعتيا أمر النبي ػػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػ كالعمة في
بحيث تسمكيا األحماؿ كاألثقاؿ دخكالن كخركجان كيسع ما البٌد ليـ مف طرحو عند 

 .(19)األبكاب
 اٍلميرىادى  أىفَّ  يىٍظيىري  فيك كما قاؿ ابف  حجر في الفتح: )الًَّذم (20)أما المقصكد بالذراع

ًقيؿى  ًباٍلميٍعتىًدؿً  ذىًلؾى  فىييٍعتىبىري  اآٍلدىًميّْ  ًذرىاعي  ًبالذّْرىاعً   اٍلبيٍنيىافً  ًذرىاعي  ًبالذّْرىاعً  اٍلميرىادي  كى
اٍلميتىعىارىًؼ(

(21) . 
 أطراؼ إلى المرفؽ مف اإلنساف مف لكنيا حيكاف كؿ مف اليد الذراع كقاؿ المناكم:)

 ذراع كيسمى معتدالت قبضات ست كىك األكثر في أنثى القياس كذراع. األصابع
 .(22)العامة(
 أربعة أك كثالثيف ثالثة كالذراع ،(23)المرفؽ إلى صابعاأل مف الكسطى مف فالذراع 
 أذرع ثالثة المتر أصؿ: يعني سنتيمتران، كثالثيف

 القياسية الكحدة ىك: أك الذراع الياشمي كما يرل صاحب معجـ الفقياء كمقدار الذراع
 ُٔ ،ٔ المترم بالنظاـ تساكم كىي قبضات، ثماني كقدره المساحات لقياس الشرعية

  (ِْ) ـ. س
ىذا ىك رأل العمماء في المقصكد بالحديث أما رأييـ في المقدار المحدد بسبعة أذرع 
لمطرؽ العاـ عند اختالؼ الشركاء كقت األحياء فإنيـ اختمفكا في كيفية العمؿ بيذا 

 الحديث إلى ثالثة مذاىب:
المذىب األكؿ: مقدار الطريؽ يككف بحسب الحاجة كعرؼ البمد كىذا ما ذىب إليو 

فية كالمالكية كأكثر الشافعي كمتأخرك الحنابمة إال أنيـ اختمفكا في العمؿ بالحديث الحن
 كعدـ العمؿ بو.

إلى عدـ العمؿ بيذا الحديث بحجة أنو خبر آحاد مخالؼ لما تعـ  (25)فذىب الحنفية
 بو البمكل ،كعميو يككف مقدار الطريؽ بحسب الحاجة، كىك ما يقدره العرؼ.
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إلى  (27)كأكثر أصحابو ك أكثر الشافعية كمتأخرك الحنابمة (26)ؾبينما ذىب اإلماـ مال
العمؿ بالحديث كرأكا أف  ذلؾ مختص بالعرؼ كالعادة كما ذىب إليو الحنفية ، كذلؾ 
ف اقتضي تكسيع الطريؽ أكثر مف  إذا كاف عرؼ البمد يكتفي بيذا المقدار فذاؾ كا 

 يشرع ذلؾ.سبعة أذرع بناءن لما يكجد فييا مما يحتاج إلى ذلؾ ف
المذىب الثاني : األخذ بظاىر الحديث ك تحديد الطرؽ العاـ بسبعة أذرع عند اختالؼ 

كمف الشافعية ابف صالح  (28)الشركاء ك إليو ذىب بعض المالكية ك متقدمك الحنابمة
 . (29)كتابعو النككم

لي و المذىب  الثالث: تحديد  الطريؽ العاـ عند اختالؼ الشركاء باثني عشر ذراعا كا 
 .   (30)ذىب اليادكية 

اتفؽ الحنفية كأكثر المالكية كالشافعية  في عدـ  العمؿ بيذا الحديث إال أنيـ اختمفكا 
في سبب عدـ اعماليـ بيذا الحديث فمـ يعمؿ بو الحنفية بحجة إنو حديث آحاد 
مخالؼ لما تعـ بو البمكل الذم ىك شرط مف  شركط عدـ العمؿ بالحديث اآلحاد 

الحديث، لما رأكا أف ذلؾ يختص  بيذا كأصحابو كالشافعية مالؾ يأخذ عندىـ، كلـ
 إلى الحاجة بحسب تختمؼ الطرؽ أف كرأكا بعرؼ البمد فاختصكا الحديث بعرؼ البمد،

 بالغالب.  معمـك ذلؾ كأف أحكاليا، اختالؼ بقدر سعتيا
ب المذىب القكؿ الراجح: كالذم يتضح لي أف رأل  الحنفية كالمالكية كالشافعية أصحا

األكؿ ىك األرجح فالحديث مختص بالعرؼ الذم ىك مف المخصصات المنفصمة كىذا 
 ىي النقؿ كسائؿ كانت حينما مضى فيما الناس لحالة مناسب الطريؽ سعة مف القدر
اليـك سكاء اتفؽ عميو  المحدث الطريؽ سعة تقؿ ال أف ينبغي فإنو كليذا فقط، الدكاب

 الحديث كلعؿ خاللو، مف بالتنقؿ الحديثة النقؿ ي لكسائؿالشركاء أك اختمفكا عما يكف
 كالغالب. الكسط عمى كتنبييا القدر، بيذا فيو الكفاية كانت فيما كرد

كأيضان لك كجب العمؿ بيذا الحديث لما جاز مخالفتو، كلما اجتمع الناس عمى ترؾ 
ما ىك أكثر منو العمؿ بو ؛ألف المقدار الثابت بالشرع ال يجكز ألحد أف يتجاكزه إلى 

أك أقٌؿ ، كقد ظير عمؿ الناس بخالفو في جميع األمصار قديمان كحديثان ، فإف الطرؽ 
 التي اتخذىا الناس في األمصار متفاكتة في الذرع.
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 األحماؿ تسمكيا أف أذرع سبعة الطريؽ بتقدير الشرع كركد في كالعمة كما سبؽ
ا دخكالن  كاألثقاؿ  تسع ما بقدر يجعؿ السبعة تسع ال افم منو، البد ما كتسع. كخركجن
 (31)العمة لكجكد

كعميو فالحديث محمكؿ عمى عرؼ المدينة آنذاؾ حيث  كاف  ىذا  القدر كافيان لمطريؽ 
 العاـ .

 

 المطمب الثالث: حؽ المركر عمى الطريؽ العاـ مشاةن أك بالسيارة.
 فيو، يمر يؽبطر  أرضان، أك داران  ممكو، إلى اإلنساف يصؿ أف حؽ ىك: المركر حؽ
 .(32)معان  ليما أك لغيره، أك لو مممكؾ خاص طريؽ مف أـ عاـ، طريؽ مف أكاف سكاء

فيباح لكؿ أحد أف ينتفع مف الطريؽ بما كضع لو كىك المركر لكف بشرط السالمة 
بال خالؼ  منيا  (33)يعني أنو مقيد بشرط أف اليضر غيره بالحاالت التي يمكف التحرز

األصمية مف الطريؽ ىي المركر كما عمـ مف أقكاؿ العمماء،  بيف العمماء؛ فالمنفعة
فإف كاف الطريؽ معٌدا لممشاة يجكز المركر فيو مالـ يضر باآلخريف ألف حؽ المركر 
ف كاف الطريؽ معٌدا لمسيارات الصغيرة منيا أك  في الطريؽ مشركط بالسالمة ، كا 

بعض الشكارع لمسيارت الكبيرة كالمركبات كما ىك المعيكد في عصرنا  حيث يخصص 
الصغيرة كبعضيا لمسيارات الكبيرة كالمركبات أك الناقالت يشترط فييا أيضان  عدـ 

يـ المركر في ذلؾ الطريؽ اإلضرار باآلخريف، سكاء بالمركر في طريؽ اليحؽ ل
 ، أك بزيادة السرعة الخارجة عف السرعة المكضكعة لذلؾ الطريؽ، أك بالسيرقانكنان 

عاكس ؛ ألف لمحاكـ النظر في رعاية مصالح الناس، كىذا الذم ذكرناه الم االتجاه في
ىنا مخٌرج عمى أقكاؿ العمماء في مركر البيائـ أك الحمكلة، كاألصؿ في منع ذلؾ عند 

رى  الى  »كقكع الضرر قكلو ػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػ فيما ركاه عنو ابف عباس  رى  كىالى  ضى
 .(34) «ًضرىارى 
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خراج الجناح إليو،  المبحث الثاني: ما يقع عمى الطريؽ العاـ مف إحداث البناية كا 
 كالقعكد فيو لمبيع.

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: إحداث البناية عمى الطريؽ العاـ.

إذا كاف الطريؽ ضيقان كأحدث فيو ما يضر المارة كالبناء في الطريؽ أك الحفر فيو أك 
ككذا إذا كاف  (35) و لقاعدة ) ال ضرر كال ضرار(غرس الشجرة فال خالؼ في منع

الطريؽ كاسعان كأضر البناء بالطريؽ بأف ضيؽ عمى المارة إنسانان أك سيارة، كسكاء 
كاف إحداث ىذا البناء لمنفعة عامة كإحداث مسجد في الطريؽ العاـ ،أك غرس 

تبنى لمجمكس كىي التي   شجرة، أك لمنفعة خاصة بآحاد الناس كبناء بيت، أك ًدكَّةو 
عمييا أك بناء دٌكاف لمبيع كالشراء كنحكىا لـ يجز كذلؾ ألف الطريؽ ممؾ لمناس جميعان 
ذف جميعيـ غير متصكر، كعميو فال  فال يجكز أف يحدث فيو شيء بغير إذنيـ كا 
يجكز احداث المسجد أك البناية عمى الطريؽ العاـ مما يؤدم إلى ضيؽ الطريؽ العاـ 

 أىًبي عىفٍ  عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  ، كالدليؿ عميو ما جاء عف عيبىٍيدً (36)ؼ فيوىذا مما عمـ ال خال
اًزـو  دَّادنا أىفَّ  حى طَّابً  ٍبفي  عيمىري  فىمىرَّ بو اٍلميٍسًمًميفى  سيكؽً  ًفي ًكيرنا اٍبتىنىى حى  اهلل رضي ػػ اٍلخى
يّْقيكفى  ػػ عنو مىى فقاؿ عمر ػػ رضي اهلل عنو ػػ تيضى  ًبوً  أىمىرى  ثيَـّ  السُّكؽى  النَّاسً  عى

فىيىدىمىوي 
(37). 

أما ذا كاف الطريؽ كاسعان، كلـ يضر البناء أك الحفر بفناء الطريؽ فينظر فإذا  بنى أك 
حفر لمنفعة خاصة  في الطريؽ العاـ، أك كاف إحداث البناء أك الحفر يعكد نفعو 

 لجميع الناس كانتفى الضر، فياتاف مسألتاف اختمؼ فييما العمماء :
لة األكلى: إحداث البناية أك الحفر أك غرس الشجرة في الطريؽ العاـ لمنفعة المسأ

 شخصية مع عدـ االضرار بالطريؽ.
 اختمؼ العمماء في حكـ ىذه المسألة إلى مذىبيف:

ممكو  إلى الطريؽ المذىب األكؿ: ال يجكز البناء في الطريؽ العاـ أك إضافة شيء مف
المالكية  كىك مذىب جميكر العمماء قاؿ بو ؽ،كلككاف بإذف اإلماـ كلـ يضر بالطري
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ليو ذىب الشافعية (38)في المشيكر عنيـ كبو قاؿ الحنابمة في المشيكر  (39)كا 
 (41)،كالزيدية (40)عنيـ

المذىب الثاني: يجكز إحداث شيء في الطريؽ النافذ لمصمحة شخصية ما لـ يضر 
ليو ذىب  المالكية كالشافعية كالحنابمة بالطريؽ كبناء دٌكاف أك دكة كبو قاؿ الحنفية  كا 

إال أف الحنابمة جٌكزكه إذا كاف ذلؾ  (42)في غير المشيكر عنيـ كماؿ إليو ابف تيمية
 .(43)بإذف اإلماـ

 أدلة المذىبيف كمناقشتيا:
احتج المذىباف بأدلة عقمية نذكر أدلة المذىب األكؿ كمف خالليا تتبيف أدلة المذىب 

 الثاني:
 ألكؿ:فمما استدؿ بو المذىب ا

أكالن : إف إحداث البناء يمنع المركر في محمو، حيث يمنع ىذا البناء المركر في ىذا 
 المكاف، كالمركر حؽ شرعي لكؿ أحد.

رٌد / كيمكف أف يرد عمى ىذا الدليؿ بأنو أيضان أف حؽ المركر ثابت لمف تصرؼ 
ف إحداث ىذا البناء مشركط بعدـ الضرر  بالطريؽ بالبناء، فيمحؽ بما في معناه بو، كا 

 .(44)بالطريؽ كىك ىنا منتؼ

أجيب/ إف حؽ المركر حؽ لكؿ الناس فمو أف يمر بجميع أجزاء الطريؽ كىنا يكجد 
ف لـ يضر بالطريؽ إال أنو أخذ حؽ المركر في ىذا  مانع مف ذلؾ كىك البناء كا 
 المكاف، كالمنفعة األصمية كما فيـ مف أقكاؿ العمماء مف الطريؽ العاـ كىك المركر

 كجزء  مف ىذا الحؽ ىنا منتؼ فمـ يجز.
 ثانيان: استدؿ أيضان بأنو بناء في غير ممكو بغير إذنو.

رٌد/ إذىا كاف ىذا الطريؽ ال يضر بيذا البناء لسعتو ، كما لو مف الحؽ فيو ، كأنو 
يتعذر الكصكؿ إلى إذف الكؿ ، فجعؿ في حؽ كؿ كاحد كأنو ىك المالؾ كحده حكمان كي 

 .(45)و طريؽ االنتفاع ال يتعطؿ عمي
بى  جى يمنع  مف ذلؾ كما يمنع مف أراد أف  أىفٍ  أجيب/ إف الطريؽ كاألحباس لممسمميف فىكى

مىى ميٍحبىسىةو  أىٍرضو  يتزيد ًمفٍ  ، ًمفٍ  طىاًئفىةو  عى ؿو  ًمٍمؾو  ًمفٍ  أىكٍ  اٍلميٍسًمًميفى ف  ًلرىجي ًبعىٍيًنًو، كا 
ؾ ، فيـ شركاء في ىذا الطريؽ طريؽ االنتفاع ىنا محصكر بالمركر ألنيا كضعت لذل
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ذف الكؿ غير متصكر، كعميو اليجكز البناء في الطريؽ  فال بد مف استئذانيـ ، كا 
ف لـ يضيؽ الطريؽ.  الكاسع كا 

ف كاف ىذا الطريؽ متسعان حاالن إلى أنو قىدٍ  يّْؽي  بىٍعدي، ًفيمىا اٍلمىارَّةى  ييٍؤًذم كا  ييضى ، كى ـٍ مىٍيًي  عى
يىٍعًثري  ، كذلؾ ألف االنتفاع بالطريؽ العاـ مشركط بسالمة العاقبة كىنا منتؼ اٍلعىاثً  ًبوً  كى ري
ز فىمىـٍ  ةى، اأٍلٍمالىؾى  مىٍكًضعيييمىا أىٍشبىوى  الزَّمىفي  طىاؿ ًإذىا ؛كىأًلنَّوي  يىجي اصَّ  اٍسًتٍحقىاؽي  كىاٍنقىطىعى  اٍلخى

كؽً  الطُّري
(46) 

 ف عمر بف الخطاب ػػكقد استدؿ أصحاب المذىب الثاني إضافة إلى ما ذكر بما كرد ع
ى ػػ عنو اهلل رضي  (47)الدُّكر( أًلىٍربىابً  ًباأٍلىٍفًنيىةً  )أنو قىضى

اطى  مىا )كىأىٍفًنيىتييىا  ًميعً  ًمفٍ  ًبيىا أىحى ا كىافى  فىمىمَّا نىكىاًحييىا، جى ٍيرًهً  ًمفٍ  ًبوً  ًبااًلٍنًتفىاعً  ميٍختىصِّ لىـٍ  غى  كى
دو  يىكيفٍ  ٍنوي  ىيكى  اٍستىٍغنىى إذىا إالَّ  ًبيىا يىٍنتىًفعى  أىفٍ  أًلىحى بى  عى جى ـى  الى  أىفٍ  كى مىٍيوً  ييٍيدى  فىيىٍذىىبي  بيٍنيىانيوي  عى
ىىدىرنا( مىاليوي 

(48) 
 أجيب/

ًبيبو  كقد أجاب ابف حبيب المالكي عمى طريقة االستدالؿ بيذا األثر فقاؿ: )اٍبفي  : حى
اًلسً  ًبااًلٍنًتفىاعً  يىٍعًني ميكسً  اًطبً كىاٍلمىسى  كىاٍلمىرىاًبطً  ًلٍممىجى جي ًفيفىًة، ًلٍمًبيىاعىاتً  ًفييىا اٍلبىاعىةً  كى  اٍلخى
لىٍيسى  ازى  أىفٍ  كى قىالىوي . كىالتٍَّحًظيرً  ًباٍلبيٍنيىافً  ييحى ى مىفٍ  كى قىدٍ  اٍلًعٍمـً  أىٍىؿً  ًمفٍ  أىٍرضى  - عيمىري  مىرَّ  كى
ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  دَّادو  ًبًكيرً  - عى قىاؿى  ـى فىييدً  ًبوً  فىأىمىرى  السُّكؽً  ًفي حى يّْقيكفى : كى مىى تيضى  النَّاسً  عى

 .(49)السُّكؽى(

 الترجيح :

الذم بدا لي رجحانو مف ىذيف المذىبيف ىك المذىب األكؿ لقكة أدلتيـ ، كما احتج 
بو، ظاىر ىذا القياس ىك جكاز  معناه في بما فيمحؽ بو المذىب الثاني مف قكليـ :

ر بداع اف المركر حؽ شرعي لكؿ أحد البناء عمى الطريؽ الكاسع قياسان عمى المرك 
كيقاس عميو البناء ، كلكف يظير اف ىذا القياس ليس قكيان ألف يثبت بو ىذا الحكـ، 

نما ممكان  ليس المركر ألف فيك قياس في غير محمو ؛كذلؾ  كالبناء حؽ ثابت شرعان  كا 
 .ممؾ فاختمفا
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س فيزيده في داره كبناءن عمى ىذا الترجيح ال يجكز ألحد أف يقتطع مف طريؽ النا
ف كاف الطريؽ كاسعان جدان ال يضره ما أخذ منو كما نشاىد اليـك  كيدخمو في بنيانو كا 
مف أصحاب الدكاكيف في السكؽ يتطاكلكف عمى حقكؽ العامة فيضيفكف بعضان مف 
الطرؽ العاـ إلى بناء دكانيـ ، أك ما يقتطعكف مف الطريؽ إلى بيكتيـ فيأخركف باب 

يؽ العاـ فيأخذكف مف الطريؽ ذراعان أك يتزيد في داره مف طريؽ البيت عمى الطر 
الناس ذراعان فيبني بو حائطان كينفؽ عميو كيجعمو بيتان ،كىذا كمو مف التطاكؿ عمى 
حقكؽ العامة ىذا مف جية كمف جية ثانية ىذا التعدم عمى حقكؽ العامة يغرم غيره 

مف ىذا يسد ىذا الباب، كسد عمى أف يفعؿ مثؿ فعمو فيككف ىذا عادة ، كالمنع 
ييدـ عمى الرجؿ   فكجب عمى الحاكـ أىفٍ الذرائع المفضية إلى الفساد مطمكب شرعان، 

ىذا مف جانب كمف جانب ما تزيده  في داره مف طريؽ المسمميف كأدخمو في بنيانو 
آخر ىذا يتيح لمحككمة أف تبيع أك أف تقطع جزءان مف أجزاء الطريؽ لمف يريد أف 

ٌكانان أك محطةن لكقكد السيارات أك كما نشاىد اليـك اقتطاع الحككمة جزءان مف يبني د
ف لـ يكف بالتمميؾ  حافة الطريؽ  لبناء محطات الكقكد الصغيرة ما يسمى بالمكبايؿ كا 

 عمي بف عيسى بف مكسى بف بداع أف ىذا ال يضر كال يضيؽ كما قاؿ محمد
 مف يبيعكف الماؿ بيت ككالء فصار افالزم ىذا في البمية عظمت الدًَّميرم: )كقد

 نعمـ ال ألنا منو؛ التحرز ينبغي حراـ كىذا يضيؽ، كال يضر ال إنو: يقكلكف ما الطرؽ
ف منو، شيء بيع يجز لـ..  كقفنا كاف فإف غيره، أك بكقؼ ىك ىؿ الطريؽ مبتدأ  كا 
؛..  اإلحياء بطريؽ كاف  ممؾ نوإ: قيؿ كالكقؼ،فإف فصار االستطراؽ حؽ لثبكت فيحـر

 يجكز ال الشؾ مع ذلؾ أف فالجكاب..  حاجاتيـ عف فضؿ ما منو فيباع المسمميف
   ىذا كاهلل تعالى أعمـ بالصكاب.   (50)الحذر(  غاية ىذا مف فميحذر عميو، اإلقداـ

الضر  كانتفى الناس لجميع نفعو يعكد الحفر أك البناء إحداث المسألة الثانية: إذا كاف
ؾ كبناء مسجد يصمي فيو الناس ، أك بناء المرافؽ الصحية مف تضييؽ الطريؽ كذل

 فيقضي فيو الناس حاجتيـ.

 اختمؼ العمماء في حكـ ىذه المسألة إلى ثالثة مذاىب:
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ليو ذىب الحنفية كقكؿ لإلماـ  المذىب األكؿ : يجكز ذلؾ كال يشترط إذف الحاكـ كا 
 .(51)مالؾ ، كالحنابمة في ركاية

لؾ مطمقان كبو قاؿ المالكية كالشافعية في المشيكر عنيـ المذىب الثاني: ال يجكز ذ
 (52)كالحنابمة في ركاية

ليو ذىب الحنابمة في ركاية  المذىب الثالث : يجكز إذا كاف ذلؾ بإذف الحاكـ كا 
  (53)مشيكرة عنيـ كماؿ إليو ابف تيمية

أدلة أصحاب المذىب ظاىرة في ككف ىذه المسألة ال ترجع بالضرر عمى الحقكؽ 
نما ىي في مصمحتيـ كقضاء حكائجيـ فالضرر ىنا منتؼ  كعميو فالمانع الع امة كا 

.  معدـك

أما المانعكف فإنيـ استدلكا بمثؿ ما استدلكا بو في المسألة السابقة كلقد سبؽ الكالـ 
 عميو كذكرت أدلتيـ كمناقشتيا.

 الترجيح

في الطريؽ  الذم يتضح لي في ىذه المسألة ىك ترجيح قكؿ القائميف بجكاز البناء
العاـ إذا كاف لمصمحة العامة مع اشتراط إذف الحاكـ ، كلـ نجد لمقائميف بالمنع مف 
األدلة ليذه المسألة سكل ما استدلكا بو في المسألة السابقة ، إال أنو كما يبدك لي 
أف ىذه المسألة تختمؼ عف السابؽ ألف البناء ىنا لمصحة الناس كليس تمميكان لكاحد 

نما ىك شيء يبنى لمصمحتيـ ، كعمى الحاكـ أف أك تطاكالن  عمى حقكؽ العامة كا 
ييدمو متى رأل أف ىذا البناء تحكؿ مف النفع إلى الضر، كذلؾ إذا كثر الناس كحصؿ 

 ازدحاـ في الشارع.

نما ظير لنا اشتراط إذف الحاكـ لنحترز عف فتح باب لكؿ أحد أف يبنى مسجدان أك  كا 
ية أك ما شابو ذلؾ مما يعكد نفعو لمعامة بدعكل مرافؽ صحية أك مستشفى ميدان

احتياج الناس إلى ذلؾ ؛ألف ىذا يؤدم أف يفعؿ كؿ أحد ىذا الفعؿ فيحصؿ بو ضرر 
 أكبر بدؿ النفع.
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ك ينبغي اذف الحاكـ ؛ ألف لكؿ كاحد حؽ المركر بكؿ أجزاء الطريؽ كطمب اإلذف مف 
مة كلإلماـ الكالية العامة عمى الكؿ غير متصكر، كبما أف ىذه المسألة لمصمحة العا

 ًلإٍلًمىاـً  مصالح الناس فاشترط إذنو لذلؾ كما قاؿ فخرالديف الزيمعي ػػ رحمو اهلل ػػ ) ألف
يىةن  لىوي  عىامَّةن  ًكالى رَّؼى  أىفٍ  كى اًلًحًيـٍ  ًفي يىتىصى ةن  ذىًلؾى  ًفي رىأىل فىًإذىا مىصى  (54)يىٍنفيذي ( مىٍصمىحى

 ب.ىذا كاهلل تعالى أعمـ بالصكا

 

 المطمب الثاني: االنتفاع بيكاء الطريؽ مف اخراج الجناح كالساباط كالميزاب إليو
 كيشتمؿ عمى مسألتيف:

 المسألة األكلى: إخراج الجناح أك الساباط أك الميزاب إلى الطريؽ العاـ.
 المسألة الثانية: ما يترتب عمى إخراج ىذه األشياء إلى الطريؽ العاـ مف الضماف .

 .العاـ الطريؽ إلى الميزاب أك الساباط أك الجناح إخراج: كلىاأل  المسألة
 تمييد:

 (57)أكالجرصف (56)أك الساباط (55)اتفؽ العمماء عمى أنو اليجكز إخراج الجناح
إلى الطريؽ غير النافذ إال بإذف الشركاء، كذلؾ ألف الطريؽ ليس عامان  (58)أكالميزاب

 .(59)فيك مختص فقط بالشركاء كليذا كجب استئذانيـ
عمى أنو ال يجكز إخراج ىذه األشياء إلى الطريؽ العاـ إذا أضر (60)كما اتفقكا 

 أذف بالطريؽ أك ضيؽ عمى المارة إنسانان أك سيارة أك حمكلة، أك أظمـ الطريؽ سكاء
 الحيطة عميؾ يجب حيث أسكاقنا في اليـك نشاىده كما يأذف ، لـ أـ اإلماـ فيو

 مرٌ  إذا رأسو ينحني اف المارٌ  فقد يحتاج األسكاؽ ىذه مف بسكؽ تمر عندما كالحظر
ذا ىناؾ  اليشرع ممنكع كىذا شجو، أك رأسو عمى عما الساباط رمى نفسو عف غفؿ كا 
 خكفان  أحد أف يمنع  مف ذلؾ كؿ عمى األشياء ،كليس ىذه مف المنع األمكر كالة كعمى

 عميو رر قكلو ػػػػػلمفتنة، كالدليؿ عمى عدـ جكاز إخراج ىذه األشياء عند كقكع الض
  «اإلسالـ في ضرار كال ضرر ال: »كالسالـ ػػػػ  الصالة
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 ارتفاعو اشتريط بالمشاة خاصان  الطريؽ ككاف بالمارة، ضارٌ  غير ذكر ما إنشاء كاف فإف
ٍيرً  الطكيؿ منتصبان ًمفٍ  الماشي يمر تحتو بحيث  كىك رىٍأسىوي  ييطىٍأًطئى  أىفٍ  إلىى اٍحًتيىاجو  غى
 ال أف أيضان  كاشترط عادة، بو يتضٌرر كلـ الحمكلة العالية ظيره أك ورأس عمى حامؿ
 .يحتمؿ ال اظالمان  المكاف يظمـ بحيث لمنكر حاجبان  يككف

ف  كنظيرىا كالقكافؿ لمفرساف ممران  بأف كاف بالمشاة، خاص غير الطريؽ كاف كا 
 تحتو ريم بحيث كالساباط الركشف بناء يرفع أف فيشترط ىذا، عصرنا في السيارات
 حمكلة كمثميا في عصرنا المحمؿ فكؽ التي المظمة أخشاب مع البعير عمى المحمؿ

 .اختالفيا عمى الكبيرة الشاحنات

كبيذا قاؿ الحنفية كالمالكية كالشافعية ، إال أف الحنفية  اشترطكا مع الشركط السابقة 
عمى إخراج  الكضع أم حؽ النقض ابتداء لكؿ أحد قبؿ المنع أحد شرطان آخر كىك لكؿ

 .(61)ىذه األشياء إلى الشارع العاـ
 كلمحنابمة ثالثة آراء 

ليو ذىب الزيدية  الرأم األكؿ : ال يجكز ذلؾ كىك الركاية المنصكصة عف أحمد ، كا 
 .(62)كاليادكية

الرأم الثاني: يجكز ذلؾ إذا كاف بإذف اإلماـ كىك ركاية عف أحمد كعميو أكثر 
 األصحاب.

 .(63)لؾ كىك ركاية المكافقة لمجميكرالرأم الثالث: يجكز ذ
 األدلة كمناقشتيا:

نذكر أدلة الجميكر كمف خالليا تظير أدلة مذىب القائميف بالمنع مف إخراج ىذه 
 األشياء إلى الطريؽ العاـ أك يجكز كلكف بإذف اإلماـ كما ىك مذىب الحنابمة.

 عباس ) كىافى  استدؿ الجميكر بما أخرجو أحمد في مسنده بمفظو عف  عبد اهلل بف
مىى ًميزىابه  ًلٍمعىبَّاًس، طَّاًب، ٍبفً  عيمىرى  طىًريؽً  عى ميعىًة، يىٍكـى  ًثيىابىوي  عيمىري  فىمىًبسى  اٍلخى قىدٍ  اٍلجي  كىافى  كى

اًف، ًلٍمعىبَّاسً  ذيًبحى  ـً  مىاءه  صيبَّ  اٍلًميزىابى  كىافىى فىمىمَّا فىٍرخى ٍيًف، ًبدى ابى  اٍلفىٍرخى ًفيوً  عيمىرى  فىأىصى ـي  كى  دى
ٍيًف، عى، ثيَـّ  ًبقىٍمًعوً  عيمىري  فىأىمىرى  اٍلفىٍرخى لىًبسى  ًثيىابىوي  فىطىرىحى  رىجى ٍيرى  ًثيىابنا كى اءى  ثيَـّ  ًثيىاًبوً  غى مَّى جى  فىصى
عىوي  الًَّذم ًلٍممىٍكًضعي  ًإنَّوي  كىالمَّوً : »فىقىاؿى  اٍلعىبَّاسي  فىأىتىاهي  ًبالنَّاسً  ضى مَّى النًَّبيُّ ػػػػػ كى  مىٍيوً عى  اهللي  صى
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ـى ػػػ  مَّ سى أىنىا ًلٍمعىبَّاسً  عيمىري : فىقىاؿى  «كى مىٍيؾى  أىٍعًزـي  كى ًعٍدتى  لىمىا عى مىى صى تَّى ظىٍيًرم عى عىوي  حى  ًفي تىضى
عىوي  الًَّذم اٍلمىٍكًضعً  ضى مَّى المًَّو ػػػػػ رىسيكؿي  كى مىٍيوً  اهللي  صى ـى ػػػػ، عى مَّ سى  (64)(.اٍلعىبَّاسي  ذىًلؾى  فىفىعىؿى  كى
 ستدالؿ بالحديث:كجو اال

الحديث فيو دليؿ عمى جكاز إخراج الميازيب إلى الطرؽ لكف بشرطأف التككف محدثة 
تضر بالمسمميف فإنكانت كذلؾ منعت ألحاديث المنع مف الضرار، كىذا الحديث في 

 . (65)الميزاب كقيس عميو الجناح كالساباط عند انتفاء الضرر

ـ عف أبيو عنو ، فقاؿ : )ىك خطأ الناس رٌد/ ىذا الحديث ضعيؼ ، ذكر ابف أبي حات
، كأكرده (67)، كركاه البييقي مف أكجو أخر ضعيفة أك منقطعة(66)ال يقكلكف ىكذا(

الحاكـ في المستدرؾ كفي إسناده عبد الرحمف بف زيد بف أسمـ كىك ضعيؼ ، قاؿ 
 ، كركاه أبك داكد في المراسيؿ مف حديث(68)الحاكـ: كلـ يحتج الشيخاف بعبدالرحمف 

 .(69)أبي ىاركف المدني

، كأيده (70)الديف سراج الممقف أجيب/ ىذا الحديث حسف بالمتابعة كما ذىب إليو ابف
ري  دىيش فقاؿ:) بف اهلل عبد بف الممؾ المحقؽ عبد ًحيح ًإٍسنىاده آخى ، (71)بالمتابعة( صى

كقد حقؽ شعيب األرنؤكط ىذا الحديث تحقيقان جيدان حيث بٌيف أف الحديث كرد بطرؽ 
 بف اهلل عبيد يدرؾ لـ سعد بف ثيرة منيا ىذه الركاية المثبتة كىي منقطعة؛ ألف ىشاـك

 إسناد أسمـ كىذا بف زيد بف الرحمف عباس، ككرد عند الحاكـ كفي إسناده عبد
 في بنحكىا أسمـ، كذكر أف القصة بف زيد بف الرحمف عبد لضعؼ أيضان  ضعيؼ

 عف عيينة، بف سفياف طريؽ مف  داكد ألبي" المراسيؿ"ك ،  الرزاؽ لعبد" المصنؼ"
 لو كعمؽ مسمـ رجاؿ مف ثقة الحناط عيسى أبي بف عيسى، كمكسى أبي بف مكسى

 تتقكل الطرؽ ىذه بمجمكع كىي القصة ثـ قاؿ:) ىذه يدرؾ لـ أنو إال البخارم،
 .(72)فتحسف(

 .(73)إنكار غير مف األعصار كاألمصار سائر في عميو الناس باتفاؽ كاستدلكا أيضان:
الترجيح: يظير لي ترجيح مذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة في ركاية إذ 
ىك مذىب الجميكر لقكة أدلتيـ كمنيا حديث الميزاب كقد ظير لنا أنو حسف يصمح 
لالحتجاج بو كالعمؿ بو كيقاس عميو إشراع الجناح كالساباط، ألنيما في معناه؛ كألف 
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ألعصار كجميع األمصار كلـ ينكر عمييـ أحد، كبما أنو الناس عممكا بو في جميع ا
الضرر فيو فالمانع متعنت ظالـ بمنعو مف إخراج ىذه األشياء ما لـ تؤًد إلي ضيؽ 

 فيو. ضرر كال المركر حؽ لو في الطريؽ، ألف

أما الميزاب كالذم يظير لي في ىذا الزماف حيث يدفف الميزاب في الحائط كيسيؿ مائو 
كاليدخؿ عمى الشكارع كالشكارع في ىذا الزماف ليس كالسابؽ، حيث  إلى المجارم،

 كاف في السابؽ الشكارع مف تراب كيبتمع التراب أك ياخذه ما يجرم في الميزاب ،كأف
المستقذر ، كفي زمننا ىذا  ترابو إخراج أك فييا، يقع ما دفف يمكف الترابية األرض

ال يدخؿ ماء إلى األرض فيبقى عمى يختمؼ حيث الشكارع كالطرقات مبمطة مستكية ك 
كالقذر فيتأذل بو الناس فالضرر بو متحقؽ، كعميو المنع بو  بالكسخ الشارع فيتأثر

 أكلى ، ىذا كاهلل تعالى أعمـ بالصكاب.

 المسألة الثانية: ما يترتب عمى إخراج ىذه األشياء إلى الطريؽ العاـ مف الضماف.

اًدثىةه  قَّعي  الى  اختمؼ الفقياء فيما إذا جرت حى اًعقىةه  أىكٍ  تيتىكى ًبالجناح أك الساباط أك  سىقىطى  صى
الميزاب عمى أحد المارة كمات بيا ىؿ يقع عمى عاتؽ مف أخرج ىذه األشياء إلى 

 الطريؽ العاـ الضماف أـ ال إلى ثالثة مذاىب :

ف كاف بغير إذف  المذىب األكؿ: إذا أخرج ىذه األشياء بإذف السمطاف اليضمف ، كا 
ليو ذىب الحنفية، كالحنابمةالس  .(74)مطاف فيضمف كعمى عاقمتو دفع الضماف، كا 

ليو ذىب المالكية  المذىب الثاني: الضماف عميو فيما يجكز لو صنيعو، كا 
نىاحو  ًفي:) قاؿ اإلماـ مالؾ ػػ رحمو اهلل ػػ (75)كالظاىرية اًرجو  جى مىى فىسىقىطى  الطًَّريؽً  ًفي خى  عى

ؿو  مىى شىٍيءى  الى : اًلؾه مى  فىقىاؿى  فىمىاتى  رىجي مّْنيكنىوي  اٍلًعرىاؽً  فىأىٍىؿي  ًقيؿى  بىنىاهي  مىفٍ  عى  أًلىنَّوي : قىاليكا ييضى
عىمىوي  ٍيثي  جى ـٍ  فىأىٍنكىرى  لىوي  يىجيكزي  الى  حى  . (76)(قىٍكلىيي

المذىب الثالث: يضمف مطمقان، سكاء أخرج ىذه األشياء بإذف السمطاف أك كاف بغير 
ف لـ يضٌر المار  ليو إذنو، كا  ة، كتناىى في االحتياط، كتجب دية الخطأ عمى عاقمتو، كا 

 .(77)ذىب الشافعية 
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 األدلة كمناقشتيا:
 استدؿ المذىب األكؿ بما يأتي:

إف الطريؽ النافذ حؽ لجميع الناس ، كلإلماـ كالية عمى الطريؽ، ألنو نائب عف 
نو صار مباحان مطمقان، العامة، فإذنو كإذنيـ، كاليعد حينئذو متعديان في إخراج الجناح؛ أل 

بخالؼ ما لك فعؿ بغير إذف السمطاف فيككف متسببان إلى التمؼ كىك متعد فيو بشغمو 
 . (78)طريؽ الناس كىكاه بما ليس لو حؽ الشغؿ

 أعترض/

قد يعترض عمى أدلة الحنفية كالحنابمة، بأنيـ جٌكزكا إخراج ىذه األشياء عند انتفاء 
كد منازع لو، بؿ كاعتبركا المانع عند عدـ الضرر الضرر، كأباحكا ذلؾ عند عدـ كج

متعنتان أم ظالمان بمنعو كمنازعتو إخراج ىذه األشياء إلى الطريؽ العاـ ما لـ تؤد إلى 
ز لو  الضرر، فكيؼ يكصؼ المخًرج ىنا بالمتعدم بشغمو ىكاء الطريؽ ، مع أنو جكّْ

 معناه في ما فميمحؽ يوف ضرر كال المركر حؽ لو ألف ذلؾ، كما قاؿ صاحب اليداية:)
 .(79)متعنت( المانع إذ بو،

 دليؿ المالكية:
 المالكية عند الضماف فيو، فمكجب لو مأذكف مباح فعؿ عف تكلد ألنو يضمنو ال أنو
 .(80)مباح مف ال يتكلد أف
 رٌد/

كيمكف أف يرد عمى ىذا الدليؿ، بأف اإلباحة ىنا ليست مطمقة ؛ألنو لـ يؤخذ إذف 
ىذه األشياء إلى الطريؽ العاـ ، ألنو لـ يتصكر إذف الجميع فيككف الجميع في إشراع 

مباحان، كالكف مباح بشرط السالمة كىنا لـ يتحقؽ ىذا الشرط فيككف مضمكنان ،كذلؾ 
كالماٌر بالطريؽ العاـ حيث يحؽ لو المركر بالطريؽ العاـ كلكف بشرط السالمة، فإف 

 مركره في الطريؽ العاـ. لـ يتحقؽ ىذا الشرط، يككف ضامنا لما يحصؿ ب
 دليؿ الشافعية: 

ْـّ  ًبالطًَّريؽً  ااًلٍرًتفىاؽى  )إفٌ  كطه  اٍلعىا ٍشري مىا اٍلعىاًقبىًة، ًبسىالىمىةً  مى اًقبىتيوي  تىٍسمىـٍ  لىـٍ  كى  فىمىٍيسى  عى
ٍأذيكفو  يىًجبي  ًفيًو، ًبمى ( ًبوً  كى مىافي الضَّ

(81). 
 .(82)مستكرة عنو فال عمـ لو بوأجيب/ إف اشتراط سالمة العاقبة محاؿ ؛ألف العاقبة 
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ككذا في المذىب الشافعي مف حفر بئران لمصمحة نفسو بإذف اإلماـ لـ يضمف، فيال 
 .(83)كاف ىنا كذلؾ

اـً  رٌد/ )ًبأىفَّ  يىةى  ًلإٍلًمى مىى اٍلًكالى ٍيثي  ميٍعتىبىرنا إٍذنيوي  فىكىافى  الشَّاًرعً  عى ، الى  حى رى رى ؼً  ضى  الى  اٍليىكىاءً  ًبًخالى
يىةى  مىٍيًو( لىوي  ًكالى  .(84)عى

ف كاف إلى اليكاء ، كلكنو تابع  أجيب/ بأف إخراج ىذه األشياء إلى الطريؽ العاـ كا 
 لمقرار، إلخراجيا مف البناء، كلمسمطاف كالية عميو.

 لمترجيح
كالذم يتضح لي ىنا ىك ترجيح مذىب الحنفية كالحنابمة بعدـ كجكب الضماف إذا  

ؿى  التمىؼ ـ ، كذلؾ ألفكاف ذلؾ بإذف السمطاف أك اإلما مٍطمىؽو، ألف  مباحو  مف حصى
إشراع ىذه األشياء إلى الطريؽ العاـ تمت بإذف السمطاف كالسمطاف نائب عف العامة ، 
كبعد حصكؿ اإلذف مف السمطاف نيابة عنيـ فال ضماف عمى المخًرج، كخصكصان أنو 

ذلؾ تـ بإشراؼ السمطاف، اليعتبر متعديان بإخالئو جكدة الجناح أك الساباط ؛ألنو فعمو 
 كمحاؿ أف يأذف السمطاف بإشراع جناح أك ساباط ال يتحقؽ فييا شركط السالمة.

ا الفعؿ كاف إذا فالحكـ يختمؼ في حالة ما ا، فإف  يكف لـ إذا ما حالة في مباحن مباحن
كاف مباحان فأساس الضماف التقصير الذم يرجع إلى اإلىماؿ كعدـ التناىي في 

إذا كاف الفعؿ غير مباح كأف يككف بغير السمطاف كما في المذككر  االحتياط، أما
 فأساس الضماف ىك ارتكاب فعؿ غير مباح.

 
 المطمب الثالث :  الجمكس في الطريؽ العاـ لالستراحة كالبيع.

 كفيو مسألتاف:
 المسألة األكلى : الجمكس في الطريؽ العاـ لالستراحة.

 العاـ لمبيع كالشراء.المسألة الثانية: الجمكس في الطريؽ 
 .لالستراحة الطريؽ العاـ في الجمكس:  األكلى المسألة
 تمييد:

يباح لمجميع االنتفاع مف الطريؽ بغير المركر، كالجمكس في الطريؽ العاـ الكاسع 
ف لـ يأذف بذلؾ الحاكـ، التفاؽ الناس عمى ذلؾ  النتظار صديؽ، إف لـ يضٌر المارة، كا 
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، فإف ضر الجمكس (85)ر، كىذا محؿ اتفاؽ بيف العمماءفي سائر األزماف كاألعصا
 «الضرر كالضرار  »لـ يجز لحديث  (86)بالمارة أك ضيؽ الطريؽ

أما الجمكس في الطريؽ العاـ لالستراحة مع انتفاء الضرر مف ازدحاـ الطريؽ، فقد 
 اختمؼ فيو العمماء إلى مذىبيف:

ليو ذىب المذىب األكؿ: يجكز الجمكس في الطريؽ العاـ لالست راحة كالحديث ، كا 
 .(87)الجميكر 

المذىب الثاني: اليجكز الجمكس في الطريؽ العاـ الستراحة كنحكىا كالحديث، كيمنع 
ليو ذىب المالكية  .(88)مف ذلؾ كا 

 األدلة كمناقشتيا:
 استدؿ أصحاب المذىب الثاني بما يأتي:

مَّى - النًَّبيُّ  نىيىى» أكالن: مىٍيوً  المَّوي  صى سىمَّ  عى ميكسً  عىفٍ  - ـى كى مىى اٍلجي ، كىمىا «الطَّرىقىاتً  عى ـى  تىقىدَّ
ـٍ  يي بىٍعضي مىى يىٍقعيدي  كى ةو، الى  اٍلبىيَّاعً  ديكَّافً  عى اجى ذىًلؾى  ًلحى ميكسه  كى مىى جي  مىٍكًضعي  كىىيكى  الطُّريقىاًت، عى
 . (89)النٍَّييً 
ؿّّ  الطَّرىقىاتً  أىفَّ : ثانيان  كرً  مىحى مي  الى  ًفييىا ًلٍمميري  .كسً ًلٍمجي

مَّى - النًَّبيُّ  نىيىى» ثالثان:ى قىدٍ  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ميكسً  عىفٍ  - كى مىى اٍلجي  فىمىفٍ  «الطُّريقىاتً  عى
مىسى  كرىةو  ًلغىٍيرً  ًفييىا جى ري ٍقًتوً  ًفي اٍلمىٍكًضعً  ًلذىًلؾى  غىاًصبه  فىييكى  شىٍرًعيَّةو  ضى ، كى مىفٍ  ذىًلؾى بى  كى  غىصى
قىوي طي  أىٍرضو  ًمفٍ  ًشٍبرنا ، سىٍبعً  إلىى اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  كّْ ـٍ  أىرىًضيفى  الًَّتي ًلٍممىكىاًضعً  غىاًصبيكفى  كىىي

مىسيكا ٍقًتًيـٍ  ًفي ًلٍمًقرىاءىةً  ًفييىا جى تَّى ذىًلؾى  كى ًرفيكا حى   (90) .يىٍنصى
مَّى ػػ النًَّبيَّ  كاستدؿ الجميكر عمى قكليـ بأىفَّ  مىٍيوً  اهللي  صى ـى  عى مَّ سى ـٍ : »قىاؿى  ػػػ كى  ًإيَّاكي

ميكسى  اًلًسنىا ًمفٍ  لىنىا مىا المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا «ًبالطُّريقىاتً  كىالجي دَّثي  بيدّّ  مىجى : فىقىاؿى  ًفييىا، نىتىحى
، ًإالَّ  أىبىٍيتيـٍ  ًإذٍ » قَّوي  الطًَّريؽى  فىأىٍعطيكا المىٍجًمسى مىا: قىاليكا «حى ؽُّ  كى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا الطًَّريؽً  حى
ًر، غىضُّ : »قىاؿى  كىؼُّ  البىصى رىدُّ  األىذىل، كى ، كى كًؼ، كىاألىٍمري  السَّالىـً  عىفً  كىالنٍَّييي  ًباٍلمىٍعري

 .(91)«الميٍنكىرً 
حيث أباح النبي ػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػػ الجمكس عمى الطريؽ بالشركط المذككرة 

ع بيا ، كال مانع في الحديث، كىك مف المرفقات العامة، حيث يحؽ لكؿ أحد أف ينتف
 منو مع تحقؽ الشركط المذككرة لجكاز الجمكس في الحديث.
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 الترجيح:

كالذم يظير لي رجحانو ىنا ىك ما ذىب إليو الجميكر أصحاب المذىب األكؿ، كذلؾ 
ألف الجمكس ىنا مشركط بعدـ اإلضرار، كىك شئ مؤقت اليتأبد ، كقد كرد في ذلؾ 

 سىًعيدو  يؽ لالستراحة فمف ذلؾ ما ركاه أىًبكحديث ما يعنى جكاز الجمكس عمى الطر 
ٍدًرمّْ ػػػ ٍنوي ػػ  المَّوي  رىًضيى  الخي مَّى النًَّبيَّ ػػ أىفَّ : عى مىٍيوً  اهللي  صى ـى ػػػ عى مَّ سى ـٍ : »قىاؿى  كى ميكسى  ًإيَّاكي  كىالجي
اًلًسنىا ًمفٍ  لىنىا مىا المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاليكا «ًبالطُّريقىاتً  دَّثي نى  بيدّّ  مىجى  أىبىٍيتيـٍ  ًإذٍ : »فىقىاؿى  ًفييىا، تىحى

، ًإالَّ  قَّوي  الطًَّريؽى  فىأىٍعطيكا المىٍجًمسى مىا: قىاليكا «حى  غىضُّ : »قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  يىا الطًَّريؽً  حىؽُّ  كى
ًر، كىؼُّ  البىصى رىدُّ  األىذىل، كى ، كى كًؼ، كىاألىٍمري  السَّالىـً  .«ٍنكىرً المي  عىفً  كىالنٍَّييي  ًباٍلمىٍعري

كىذا الحديث صريح في جكاز الجمكس عمى الطريؽ عند اعطائو حؽ الطريؽ مف 
 األشياء المذككرة في الحديث، ىذا كاهلل تعالى أعمـ بالصكاب .

 المسألة الثانية: الجمكس في الطريؽ العاـ لمبيع كالشراء.

 تمييد:
 .(92)اتفؽ العمماء عمى أف الجمكس في الطريؽ الضيؽ لمبيع اليجكز

أما  إذا كاف الطريؽ كاسعان ، كالضرر في الجمكس بالمارة ، فقد اتفؽ العمماء  في 
رى  ال بما نىٍفًسو عمى ييظىمّْؿى  أف كلو  جكاز الجمكس في الطريؽ لمبيع أك الشراء رى  فيو؛ ضى

، ، باًريَّةو  ًمف ةى  ألفَّ  كنحكه؛ كًكساءو رَّةو  غيرً  ًمف إليو تىٍدعيك الحاجى عميو  فيو كالدليؿ مىضى
ارً  أىٍىؿي  اتَّفىاؽ ارً  سىاًئرً  ًفي اأٍلىٍمصى مىى اأٍلىٍعصى مىى النَّاسً  إٍقرىارً  عى ٍيرً  ًمفٍ  ذىًلؾى  عى ، (93)نىًكيرو  غى

 كلكف العمماء اختمفكا في مقدار الجمكس في الطريؽ العاـ لمبيع، إلى مذىبيف: 
ف طاؿ جمكسو فمـ يشترط مدة لمج مكس، كال يزعج المذىب األكؿ: يجكز ذلؾ  مطمقان كا 
ليو ذىب الحنفية كالشافعية    (94)عف المكضع الذم سبؽ إليو لممعاممة، كا 

 طىاؿ فىًإفٍ  المذىب الثاني : يجكز ذلؾ كلكف بشرط أف ال يطكؿ جمكسو في ىذا المكاف،
ليو ذىب ابف  أيٍخًرجى  ٍنوي ، كبيذا قاؿ المالكية كالحنابمة كالشافعية في كجو ،  كا  عى
 إلىى دد المالكية طكؿ المقاـ بيـك كامؿ، قاؿ اإلماـ أحمد في السَّاًبؽً ، كقد ح(95)تيمية
كىافى  المٍَّيؿً  إلىى لىوي  فىييكى  دىعيكهي  السُّكًؽ:) دىكىاًكيفً  ًدينىةً  سيكؽً  ًفي ىىذىا كى ى( ًفيمىا اٍلمى مىضى

(96). 
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 : (97)استدؿ المذىب األكؿ بما يأتي 
 أال اهلل رسكؿ يا: قمت : »قالت عنياػػػػ اهلل ػػػ رضي عائشةعف   دليؿ المذىب األكؿ:

 (98)«إليو سىبىؽى  لىمف مينىاخه  ىك إنما ال،: فقاؿ الشمس؟ مف ييًظمُّؾ بىيتان  بمنىى لىؾى  نىبني
 يكسؼ أـ مسيكة عمى الحديث ،كذلؾ ألف مدار(99)رٌد بأف الحديث مختمؼ في صحتو 

 جرح، كال بعدالة أعرفيا ال ميسىٍيكة )":خزيمة قاؿ ابف الحاؿ، مجيكلة كىي ماىؾ، بف
 الحاكـ، كصححو الترمذم، حسنو فقد ذلؾ كمع (100)ابنيا" ( إال راكيان  ليا أحفظ كلست
 .(101)الذىبي ككافقو

ًديثه  ىىذىا كاإلماـ الترمذم عندما حسف الحديث لـ يبف لماذا لـ يصححو فقاؿ :)  حى
سىفه (  .(102)حى

، بفً  ككذا استدلكا بما ركل أسمرى   ػػػ كسمـ عميو اهلل صمَّى ػػػػ النبيَّ  أتيتي : قاؿ ميضرّْسو
 (103) «لو  فيك مسمـه  إليو يىٍسبٍقو لـ ما إلى سبؽ مىفٍ  : »فقاؿ فبايعتيو،

 الكاحد كىك عبد بف الحميد رٌد / بأف ىذا الحديث ضعيؼ ؛ ألف في سنده : عبد
 مجيكؿ.

 .(104)الحديث( ىذا غير اإلسناد بيذا أعمـ ) ال: البغكم قاؿ
ًديث كىىيكى  الممقف:)كقاؿ ابف   .(105)غىًريب ( حى

أجيب/ ىذاف الحديثاف قد ينتيضاف لمعمؿ بيما إذا ضـ أحدىما لآلخر مع ما يؤيدىما 
مف أحاديث بمعناىما مثؿ حديث :) مف أحيا ارضان ميتتة فيك لو ( كآثار كردت عف 

ٍنوي أىنَّوي قىاؿى الصحابة، فمف ذلؾ ما كرد عف  ، رىًضيى المَّوي عى ًميٍّ مىٍف سىبىؽى ًإلىى مىكىافو ) :  عى
ؽُّ ًبوً    .(106)(ًفي السُّكًؽ فىييكى أىحى

 دليؿ المذىب الثاني: 

يىٍختىصُّ  كىاٍلميتىمىمّْؾً  يىًصيري  قالكا :)أًلىنَّوي   ٍيريهي( ًفيوً  ييسىاًكيوً  ًبنىٍفعو  كى غى
(107)  

مَّدً   عىفً  ميكسىى، أىًبي ٍبفً  كقد يؤيد ما ذىب إليو أصحاب ىذا المذىب ما كرد عف ميحى
رىٍجتي : قىاؿى  نيبىاتىةى، ٍبفً  اأٍلىٍصبىغً  ًميٍّ  مىعى  خى قىدٍ  السُّكؽً  أىٍىؿى  فىرىأىل السُّكًؽ، ًإلىى عى كا كى ازي  حى
ـٍ  قىدٍ  السُّكؽي، ىىذىا: فىقىاليكا «ىىذىا؟ مىا: »فىقىاؿى . أىٍمًكنىتىيي كا كى ازي ـٍ  حى  ذىًلؾى  ) لىٍيسى : فىقىاؿى . أىٍمًكنىتىيي
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، ـٍ مَّى اٍلميٍسًمًميفى  كؽي سي  لىيي ، ًإلىى سىبىؽى  مىفٍ  اٍلميٍسًمًميفى  كىميصى تَّى يىٍكمىوي  لىوي  فىييكى  شىٍيءو  حى
 (108)يىدىعىوي (

، ككذا بما أخرجو البييقي بطريقو عف أىًبي  ٍبفً  اٍلميًغيرىةً  زىمىفً  ًفي ) كينَّا:  قىاؿى  يىٍعفيكرو
ؽُّ  فىييكى  ،السُّكؽً  ًفي مىكىافو  ًإلىى سىبىؽى  مىفٍ  شيٍعبىةى    (109)المٍَّيًؿ( ًإلىى ًبوً  أىحى

 الترجيح
كالذم يظير لي أف الحديثيف الذيف تمسؾ بيما أصحاب المذىب األكؿ مع ما ليما 

النبي ػػػػ  مف شكاىد مف األحاديث كاآلثار التي ذكرت ككذا بما كرد عف ابف عمر عف
 فيو يجمس ثـ مجمسو مف الرجؿى  الرجؿي  ييقيـ )ال: قاؿ كسمـ ػػػ أنو عميو اهلل صمى

إذا ىك في معنى السبؽ قد ينتيض لمعمؿ بيما، كليذا قد يقاؿ أف اإلماـ (110)(
 الترمذم حسنو ألنو في معنى السبؽ ، كقد قاؿ اإلماـ النككم معمقان عمى حديث )ال

( : ) استثنى الرجؿي  ييقيـ  مف الرجؿ الرجؿ يقيـ ال: "قكلو عمـك مف أصحابنا الرجؿى
 أك قرآنان  فيو يقرئ أك فيو ييفتي مكضعان  المسجد مف أىًلؼى  إذا ما فيو"، سفيجم مجمسو
ذا بو، أحؽ فيك الشرعية، العمـك مف غيره  كفي فيو، يقعد أف لغيره يكف لـ حضر كا 
 .لمعاممة( األسكاؽ كمقاعد الشكارع مف مكضع إلى سبؽ مف معناه

فيو لممعاممة كال ينتزع كعميو يحؽ لمرجؿ السابؽ إلى مكاف ما في السكؽ أف يقعد 
 االنتفاع لو فيباح المرتفقيف أحد منو ىذا المكاف لغيره ألنو ىك أحؽ بو لسبقو ؛كألنو

بو ، إال أف الحديثيف لـ يشيرا إلى الزمف الذم يحؽ أف يبقى السابؽ فيو لممعاممة، 
ما كقد كجدنا تحديد ىذه المدة عند الصحابة كما في حديث عمي ػػ رضي اهلل عنو ػػ ك 

كرد في زمف المغيرة، كاألكلى أف اليطيؿ بقائو في ىذا المكاف ؛ألف غيره يساكيو في 
االنتفاع بيذا المكاف عند كجكد المنازع ، أما إذا أذف لو الحاكـ في االنتفاع بما سبؽ 
غيره إليو فيجكز اف يبقى طكيالن ، ككذا إذا أقطعو الحاكـ البقعة ؛ كذلؾ أف لمحاكـ 

في الضرر كغيره  كال يممؾ المقطكع لو البقعة ، إنما يككف أحؽ   نظران كاجتيادان 
 بالجمكس في ىذا المكاف مف غيره كالسابؽ إلييا. 

ف حكـ الشارع كما ىك معمـك يختمؼ عف إحياء األرض الميتتة كما قاؿ النككم :)  كا 
 لـ أك الناس عمى ضيؽ كسكاء ضيقا، أك كاسعا كاف سكاء احياؤه، فميس ألحد

مساجدىـ،  فاشبو مصمحتيـ بو كتتعمؽ المسممكف فيو يشترؾ ذلؾ الف يضيؽ،
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 عمى يضيؽ ال كجو عمى كالشراء لمبيع ذلؾ مف الكاسع في بالقعكد االرتفاؽ كيجكز
ارً  أىٍىؿً  اًلتّْفىاؽً  بالمارة يضر كال أحد ًميعً  ًفي اأٍلىٍمصى ارً  جى مىى اأٍلىٍعصى  عمى الناس اقرار عى
 .(111)انكار( غير مف ذلؾ

 كاهلل تعالى أعمـ بالصكاب.  
 المطمب الرابع : كضع األشياء عمى الطريؽ العاـ، ك إلقاء القمامة إليو

يضع بعض أصحاب الدكاكيف أغراضيـ أماـ دكانيـ عمى الطريؽ العاـ لمبيع أك ما 
يفعمو أصحاب بعض المطاعـ مف كضع الكراسي عمى الطريؽ العاـ مما يؤدم إلى 

عاقة مركر الناس أك السيارات في بعض األحياف، أك ما يفعمو  تضييؽ الطريؽ، كا 
ككذا طرح القمامة مثؿ  ،القصاب في ذبح الحيكاف عمى الطريؽ، فيمكث الطريؽ بالدـ 

الحيكاف الميت أك الدجاجة عمى جانب الطريؽ، كقشكر البطيخ كالمكز عمى الطريؽ 
 اٌر بيا.العاـ كؿ ذلؾ مف المنكرات يجب المنع منيا ، كقد يتعثر الم

لـ يختمؼ العمماء في عدـ جكاز ذلؾ ، كمف كضع جرة أك بضاعة أماـ دكانو عمى 
طريؽ الناس، كما يفعمو اليـك أصحاب الدكاكيف بحيث يضعكف ما في محميـ لمبيع 
عمى الشارع  فتمؼ بو إنساف أك شيء ضمف  ذلؾ ما لـ يتعمد المار المشي عمييا 

فزلؽ بو انساف أك بييمة فتمؼ يضمف  كنظير  قصدان ، ككذا إف رش في الطريؽ ماءن 
ذلؾ ما لك كضع صاحب المحؿ أغراضو أماـ المحؿ عمى طريؽ الناس، فمر بو أحد 
غير متعمد كتعثر بيا كأف كسر الجرة فال يضمف المار ؛ ألنو غير متعد بفعمو فيك 

مة كما ، كذلؾ ألف االنتفاع بالطريؽ مشركط بالسال(112)ماٌر بما يحؽ لو المركر فيو 
، كنظير «الضرر كالضرار  » يضر بالمار يمنع منو لقكلو ػػ صمى اهلل عميو كسمـ ػػ :

ذلؾ ايقاؼ السيارات عمى الشارع العاـ ، فإف أدل إلى تضييؽ الطريؽ كاالزدحاـ منع 
ف انتفى الضرر فال يمنع منو ، كالكف بشرط أف ال يحتجز الطريؽ لمصمحتو  منو ، كا 

 يارتو، كيمنع اآلخريف مف ذلؾ.الخاصة فيكقؼ فيو س
كلـ يختمؼ أحد مف العمماء في كجكب الضماف بيذه األشياء إال ابف حـز فإنو ال يرل 

ًنيفى  يىٍبؽى  فىمىـٍ  بكجكب الضماف، كيقكؿ بعد ذكره أدلة القائميف بالضماف :) مّْ ةه  ًلٍمميضى جَّ  حي
قىدٍ  - أىٍصالن  حَّ  كى رَّمىةه، اأٍلىٍمكىاؿى  أىفَّ  صى ـي  يىًحؿُّ  الى فى  ميحى دو  إٍلزىا ، ييكًجٍبيىا لىـٍ  غىرىامىةن  أىحى  أىكٍ  نىصّّ

بى  إٍجمىاعه، جى مىافى  الى  أىفٍ  فىكى ( ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي ضى  .(113)ذىًلؾى
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كالصحيح ىك ما ذىب إليو الجميكر لما ذكر مف األدلة، في المسائؿ السابقة، كألنو 
 متمؼ نفسان بالتسبب فيجب عميو الضماف.

 كمعاقبة األشياء ىذه منع البمديات رجاؿ مف البمد تنظيـ عف ئكليفالمس عمى كيجب
 الناس مف كثير فصار الميـ، األمر ىذا في التساىؿ كثر كقد يردعيـ، بما المخالفيف

الحكادث،  يسبب أك الطريؽ، يضيؽ ذلؾ فإف المارة؛ بطريؽ لسيارتو مكقفا يتخذ
 كالنجاسات الفضالت مف األسكاؽ في األذل يمقي الناس مف اآلخر كالبعض

 قاؿ كرسكلو، اهلل حرمو مما كمو كىذا ،(114)المسمميف بمضارة مباليف غير كالقمامات،
ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : تعالى اهلل

 58األحزاب:  چڱ  ڱ     
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أحمد اهلل كأشكره شكران ال منتيى لحده عمى ما مف عمي مف دراسة ىذا : الخاتمة
 الشٌيؽ ، كقد تكصمت مف خالؿ دراستي ليذا المكضكع إلى النتائج اآلتية: المكضكع

 كانت إذا األرض «إذا اختمفتـ في  الطريؽ فاجعمكه سبعة أذرع  » ػػػ المراد بحديث ُ
حداث عمارتيا أرادكا لقـك مممككة أك مكاتان   ما مقدار في كاختمفكا فييا عاـ طريؽ كا 

 .الحديث مراد ىذا أذرع بعةس جعؿ الطريؽ ليذا منيا يترككنو
ػػػ إف المنفعة األصمية مف الطريؽ ىي المركر فييا مشاة أك بالسيارة ، كىك مباح ِ

 بشرط السالمة فيما يمكف االحتراز عنو.
ػػ إف تقدير مساحة الطريؽ بسبعة أذرع كما كرد بو الحديث الصحيح محمكؿ عمى  ّ

 الطريؽ سبعة أذرع .عرؼ المدينة آنذاؾ، فال يككف دليالن عمى جعؿ 
ف كاف بناءن ْ ػػػػ كؿ ما يؤدم إلى الضرر بالماٌر أك تضييؽ الطريؽ العاـ يمنع منو ، كا 

 بني لممصمحة العامة.
 بنيانو في كيدخمو داره في فيزيده الناس طريؽ مف يقتطع جزءان  أف ألحد يجكز ػػػػ الٓ
ف ريؽ ممؾ لجميع الناس منو ، ألف الط أخذ ما يضره ال جدان  كاسعان  الطريؽ كاف كا 

ذف الكؿ غير متصكر، كمف فعؿ ذلؾ كترتب عمى فعمو ضرر ضمف ذلؾ.  كا 
الحاكـ  بإذف بناء المساجد  كالمرافؽ الصحية ككؿ شئ  يعكد نفعو لمعامة ػػ بجكاز ٔ
 العاـ الكاسع مع عدـ تضييقو. الطريؽ في
باط مباح ما لـ يؤد ػػ إف االستفادة مف ىكاء الطريؽ مف إخراج جناح الييا ، أك سإ

إلى الضرر، كال يترتب عميو ضماف عند سقكطيا عمى أحد إذا أخرج ىذه األشياء 
ف كاف بغير إذنو ضمف.    بإذف السمطاف ، كا 

ػػ إف الجمكس عمى الطريؽ النتظار صديؽ مباح باالتفاؽ عند انتفاء الضرر، أما ٖ
صح جكازه، ككذا الجمكس الجمكس لالستراحة كذا عند انتفاء الضرر فمختمؼ فيو كاأل

 لمباعات الخفيفة بشرط عدـ إطالة الجمكس مباح عند انتفاء الضرر. 
لقاء القمامة إلي الطريؽ العاـ ، كمف فعؿ  ٗ ػػ ال يجكز كضع األشياء أماـ الٌدكاف ، كا 

ذلؾ كترتب عمى فعمو تمؼ بالمار غير متعمد المركر فيو يضمف ، كال يضمف الماٌر ما 
  مى الطريؽ العاـ ما لـ يكف متعمدان.يتمؼ بمركه ع

 سبحاف ربؾ رب العزة عما يصفكف كسالـ عمى المرسميف كالحمد هلل رٌب العالميف.
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مىى أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب ا   (ُ) ميكًس عى ميكًس ًفييىا، كىالجي لمظالـ كالغصب، بىابي أىٍفًنيىًة الدُّكًر كىالجي
عيدىاًت، )  (.ِْٓٔ( رقـ )  ُِّ/ّالصُّ

محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى  ينظر: لساف العرب: (ِ)
منير: أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ ( ،  كالمصباح الَِِ/َُىػ()ُُٕاإلفريقى )المتكفى: 

(،،ك مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف ُّٕ/ِىػ( ،)َٕٕالحمكم، أبك العباس )المتكفى: نحك 
كالعمكـ: محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر الفاركقي الحنفي التيانكم )ت: 

 (.ُُّّ/ِىػ(.)ُُٖٓبعد 
شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت:  :اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع(ّ) 

 (.َّٖ/ِىػ(،)ٕٕٗ
 (.ُّٖ/ٔالفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي: الدكتكر ميصطفى الًخٍف كغيره ،)(ْ) 
 (.َِٗحامد صادؽ قنيبي.) -معجـ لغة الفقياء : محمد ركاس قمعجي  (ٓ)
 (.ّ/ُينظر: المصباح المنير، ) (ٔ)
ة المحتاج إلى شرح المنياج: شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف نياي (ٕ)

 (.ِّٗ/ْىػ(،)ََُْالرممي )تػ: 
محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف محٌمد صابر  مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ: (ٖ)

 (.َٔٗ/ُىػ(،)ُُٖٓالفاركقي الحنفي التيانكم )تػ: بعد 
 (.ّْٔ/ٔىػ[،)ْٖٓحكـ كالمحيط األعظـ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ]ت: الم  (ٗ)

ناصر بف عبد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك الفتح، برىاف الديف  المغرب في ترتيب المعرب:  (َُ)
ًزٌل )تػ:   (َِٗىػ(،)َُٔالخكارزمي الميطىرّْ

ىػ[، ْٖٓف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ]ت: ينظر: المحكـ كالمحيط األعظـ : أبك الحس  (ُُ)
(،كالقامكس المحيط: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )ت: َّٗ/ٗ)

 (.ّٖىػ(،)ُٕٖ
زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي  التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ:  (ُِ)

 (.ُٓٔىػ(،)َُُّالقاىرم )ت:  بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم
(، ُِٕ/َُق(،)َّٕمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )ت:  ينظر: تيذيب المغة:  (ُّ)

كلساف العرب: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم )ت: 
 (.ّّٗ/ِىػ(،)ُُٕ

أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )ت:  كتاب العيف: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف ينظر:(ُْ)  
(،ك جميرة المغة: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )ت: ِٖٔ/ْىػ(،)َُٕ
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 (.َِْ/ُىػ(،)ُِّ
برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى  المحيط البرىاني في الفقو النعماني: (ُٓ)

 (.َُّ/ٔىػ(،)ُٔٔالبخارم الحنفي )ت: 
أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المظالـ كالغصب، بىابي ًإذىا اٍختىمىفيكا ًفي الطًَّريًؽ  (ُٔ)

بىابي قىٍدًر الطًَّريًؽ ًإذىا اٍختىمىفيكا  ( ،كمسمـ في صحيحو ،كتاب المساقاة،ُّٓ/ّ(،)ِّْٕالًميتىاًء،رقـ)
 (، كالمفظ لمسمـ.ُِِّ/ّ(،)ًُُّٔفيًو،رقـ)

السنف شرح سنف أبي داكد: أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب ينظر : معالـ    (ُٕ)
كماؿ المعمـ بفكائد مسمـ:َُٖ/ْ) ىػ(.ّٖٖالبستي المعركؼ بالخطابي )ت:  عياض بف  ( ،كا 

 (،كِّّػػ ِِّ/ٓىػ(،)ْْٓمكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )ت: 
أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت:  المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج:

شرؼ الديف الحسيف بف عبد اهلل الطيبي  الكاشؼ عف حقائؽ السنف: (،كُٓ/ُُ) ىػ(.ٕٔٔ
(،كنيؿ األكطار: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )ت: َُِِ/ٕ) ىػ(.ّْٕ)

 (.ُِّ/ٓىػ(،)َُِٓ
ىػ(،  ُٖٗك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني )المتكفى: ينظر: مف الحنفية : األصؿ: أب   (ُٖ)
(،كالمبسكط: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )المتكفى: ُّّ/ّ)

خميؿ بف إسحاؽ بف  التكضيح في شرح المختصر الفرعي : (، كمف  المالكية:ٓٓ/ُٓىػ(،)ّْٖ
رقاني عمى َّٖ/ٔىػ(،)ٕٕٔكفى: مكسى، ضياء الديف الجندم المالكي المصرم )المت (، شرح الزُّ

مختصر خميؿ الفتح الرباني فيما ذىؿ عنو الزرقاني : عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد الزرقاني 
الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ  (ك كمف الشافعية:ُُٓ/ٔىػ(،) َُٗٗالمصرم )المتكفى: 

مد بف محمد بف حبيب البصرم الشافعي كىك شرح مختصر المزني: أبك الحسف عمي بف مح
  :،كالنجـ الكىاج في شرح المنياج( ِٖٓ/ُٔىػ( ، )َْٓالبغدادم، الشيير بالماكردم )المتكفى: 

كماؿ الديف، محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي الدًَّميرم أبك البقاء الشافعي )المتكفى: 
سحاؽ ْْٓ/ْىػ(،)َٖٖ بف راىكيو:  إسحاؽ بف (، كمف الحنابمة: مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 

منصكر بف بيراـ، أبك يعقكب المركزم، المعركؼ بالككسج )المتكفى: 
(،كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ :  عالء الديف أبك الحسف عمي بف ِٖٗٔ/ٔىػ(،)ُِٓ

 (.ٖٗ/ُٔىػ( ،) ٖٖٓسميماف بف أحمد المىٍرداكم )المتكفى: 
أبي داكد: أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب ينظر: معالـ السنف، كىك شرح سنف     (ُٗ)

(،كنيؿ األكطار: محمد بف عمي بف محمد بف َُٖ/ْ) ىػ(،ّٖٖالبستي المعركؼ بالخطابي )ت: 
 (.ُِّ/ٓىػ(،)َُِٓعبد اهلل الشككاني اليمني )ت: 

لحسف بف عبد اهلل الذراع يذكر كيؤنث كالتأنيث أفصح، ينظر: إيضاح شكاىد اإليضاح: أبك عمي ا   (َِ)
 (.َْٓ/ُالقيسي.)
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فتح البارم شرح صحيح البخارم: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني    (ُِ)
 (.ُُٗ/ٓالشافعي،)

محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف  التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ:   (ِِ)
 (.َُٕىػ(، )َُُّالعابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )ت: 

 (. ِٕٔ/ُ) (، ِٖٓإبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ ،) ت  غريب الحديث:  (ِّ)
 (.ُِّحامد صادؽ قنيبي،) -معجـ لغة الفقياء : محمد ركاس قمعجي (ِْ)  

 (.ٓٓ/ُٓىػ(.)ّْٖينظر: المبسكط: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت:  (ِٓ)
: قاؿ األماـ مالؾ في  (ِٔ) ـٍ يي جكاب سؤاؿ في حؽ اختالؼ الشركاء فيما يترككنو لمطريؽ، فىقىاؿى بىٍعضي

؟ : أىقىؿُّ ًمٍف ذىًلؾى ـٍ يي قىاؿى بىٍعضي ، كى ثىةى أىٍذريعو ـٍ طىًريقنا قىٍدرى مىا  اٍجعىٍميىا ثىالى : قىاؿى مىاًلؾه ًفي ىىذىا: )إنَّوي يىٍتريؾي لىيي قىاؿى
قىٍدرى مىا يى  ميكلىةي كى ؿي اٍلحى (.المدكنة:تىٍدخي ميكفى مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت:  ٍدخي

خمؼ بف أبي القاسـ محمد، األزدم  (.،كينظر: التيذيب في اختصار المدكنة:َِّ/ْىػ(،)ُٕٗ
 (.ِِّ/ْىػ(،)ِّٕالقيركاني، أبك سعيد ابف البراذعي المالكي )ت: 

خمؼ بف أبي القاسـ محمد، األزدم القيركاني، أبك  ة:ينظر مف المالكية: التيذيب في اختصار المدكن (ِٕ)
كماؿ المعمـ بفكائد مسمـ:ِِّ/ْىػ(،)ِّٕسعيد ابف البراذعي المالكي )ت:  عياض بف مكسى  (، كا 

( ك مكاىب الجميؿ في ِِّ/ٓىػ(،)ْْٓبف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )ت: 
مد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، شمس الديف أبك عبد اهلل مح شرح مختصر خميؿ:

الحاكم الكبير في فقو  (، كمف الشافعية:ُٗٔ/ٓىػ(،)ْٓٗالمعركؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت: 
مذىب اإلماـ الشافعي: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير 

شمس الديف، محمد بف  في حؿ ألفاظ أبي شجاع: اإلقناع (،كِٖٓ/ُٔ) ىػ(،َْٓبالماكردم )ت: 
اإلحكاـ شرح أصكؿ  (،كمف الحنابمة:َّٖ/ِ) ىػ(،ٕٕٗأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 

 (.ِِّ/ّ ىػ(،)ُِّٗعبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي القحطاني الحنبمي )ت:  األحكاـ:
محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )ت: أبك الكليد  البياف كالتحصيؿ : ينظر مف المالكية: (ِٖ)

سحاؽ بف راىكيو: (،كمف الحنابمة:َْٕ/ٗىػ(،)َِٓ إسحاؽ بف  مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
المبدع  (،كِٖٗٔ/ٔ) ىػ(،ُِٓمنصكر بف بيراـ، أبك يعقكب المركزم، المعركؼ بالككسج )ت: 

أبك إسحاؽ، برىاف الديف )ت: إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح،  في شرح المقنع:
 (.ََُ/ٓىػ(،)ْٖٖ

عثماف بف عبد الرحمف، أبك عمرك، تقي الديف المعركؼ بابف الصالح )ت:  فتاكل ابف الصالح:(ِٗ)   
كماؿ الديف، محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي  (،كالنجـ الكىاج في شرح المنياج:ُُٔىػ(،)ّْٔ

 أسنى المطالب في شرح ركض الطالب: (،كْْٓ/ْ) ىػ(،َٖٖالدًَّميرم أبك البقاء الشافعي )ت: 
 (.َِِ/ِ) ىػ(،ِٔٗزكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي )ت: 

 (.ُّّ/ٓينظر: نيؿ األكطار: محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني.)  (َّ)
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قاسـ العاصمي القحطاني الحنبمي ينظر: اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ: عبد الرحمف بف محمد بف  (ُّ)
 (.ِِّ/ّىػ(،)ُِّٗالنجدم )ت: 

ٍيًمٌي،) الًفٍقوي اإلسالميُّ كأدلَّتيوي: (ِّ)  (.ْٕٕٔ/ٔأ. د. كىٍىبىة بف مصطفى الزُّحى
ى أىٍثنىاءى سىٍيرًىىا ًفي الطَّرً  (ّّ) ْـّ بىٍينىمىا كىافى مثاؿ ذلؾ مالىٍك اٍنتىشىرى ًمٍف ًرٍجًؿ الدَّابًَّة غيبىاره أىٍك ًطيفه أىٍك حىصى يًؽ اٍلعىا

ًر، كنظير ذلؾ تخريجان عمى أقكاؿ الفقياء، مالك  ثى أىٍثكىابى اآٍلخى ٍجًو اٍلميٍعتىاًد فىمىكَّ مىى اٍلكى اًحبييىا رىاًكبنا عى صى
انتشر الغبار تحت عجمة السيارة ككقعت عمى أحد أك خرج حصى تحت السيارة ككقعت عمى أحد 

لطريؽ مف السرعة ، كلـ يقصد السائؽ تمكيث أثكاب اآلخريف بمركره في كالسيارة لـ تتخطى حدكد ا
الماء مع إمكانو المركر بمكاف ال ماء فيو ، ألنو ىذه األشياء اليمكف التحرز منيا فعفي عنيا، أما 
إذا لـ يضبط سرعة السيارة كضربت الماء بشدة مما أدل إلى تمكيث األثكاب فيضمف ذلؾ، ألنو كاف 

كقو السيارة.، ينظر:المبسكط: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي متساىالن بس
عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي  االختيار لتعميؿ المختار: (،كُٖٖ/ِٔىػ(،)ّْٖ)ت: 

(،ك اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ ْٕ/ٓىػ(،)ّٖٔالبمدحي، مجد الديف أبك الفضؿ الحنفي )المتكفى: 
( ّٕٖ/ِىػ(،)ِِْمحمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادم المالكي )القاضي أبك  الخالؼ:

/ ّٗٔ/ِ) ىػ(،ُّّٓعمي حيدر خكاجو أميف أفندم )ت:  ،كدرر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ:
 (.ْٕٗٓ/ٕالفقو االسالمي كأدلتو : كىبة الزحيمي،) (،كَْٔ

رُّ أخرجو ابف ماجة في سننو بتحقيؽ شعيب األرنكؤط، أبكاب األ  (ّْ) قًّْو مىا يىضي ٍف بىنىى ًفي حى حكاـ، بىابي مى
ارًًه،)  (، كالحديث صحيح لغيره. ُِّْ(، رقـ الحديث،)ِّْ/ًّبجى

ينظر ىذه القاعدة مف :   التحقيؽ كالبياف في شرح البرىاف في أصكؿ الفقو: عمي بف إسماعيؿ    (ّٓ)
نًقيح الٌشياًب : أبك عبد اهلل الحسيف بف (،كرىٍفعي النّْقىاًب عىف تَُٕ/ْىػ(،) ُٔٔاألبيارم )المتكفى 

 (.ُُٕ/ِىػ( ،)ٖٗٗعمي بف طمحة الرجراجي ثـ الشكشاكم السٍّْماللي )المتكفى: 
ينظر : مف الحنفية: اليداية في شرح بداية المبتدم: عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ المرغيناني،   (ّٔ)

 الكية : التاج كاالكميؿ لمختصر خميؿ:(، كمف المّْٕ/ْىػ(،)ّٗٓأبك الحسف برىاف الديف )ت: 
اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع:  (، كمف الشافعية:ُُٖ/ٕمحمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ ، )

 (، كمف الحنابمة:َّٖ/ِىػ ( )ٕٕٗشمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 
ق(، ِٖٕبف تيمية الحراني )ت: مجمكع الفتاكل :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ 

 (.َْٕػػػَُْ/َّ)
نة مف غيرىا مف األيمياًت : أبك محمد عبد اهلل بف أبي زيد عبد    (ّٕ) يادات عمى مىا في المدىكَّ النَّكادر كالزّْ

( ،كشرح صحيح البخارم البف بطاؿ : ْٕ/ُُىػ(،)ّٖٔالرحمف النفزم، القيركاني، المالكي )ت: 
 (. َِٔ/ٔىػ( ،)ْْٗي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت: ابف بطاؿ أبك الحسف عم

التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم ، أبك عبد  ينظر: (ّٖ)
شمس الديف  مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: (،كُُٖ/ٕ،)ىػ(ٕٖٗاهلل المكاؽ المالكي )ت: 
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ف الطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الرُّعيني أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحم
 (.ُِٓ/ٓىػ(،)ْٓٗالمالكي )ت: 

اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع: شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي  ينظر:(ّٗ)
 (َّٖ/ِىػ ( )ٕٕٗ)ت: 

 ق(،ِٖٕلحراني )ت: ينظر: مجمكع الفتاكل :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ا(َْ)
عالء الديف أبك الحسف عمي بف  (،كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ:َْٕػػػَُْ/َّ)

 (.ُّٔ/ٔىػ(،)ٖٖٓسميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي )ت: 
محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني )ت: نيؿ األكطار:  ينظر: (ُْ)

 (.ُّْ/ٓىػ(،)َُِٓ
اليداية في شرح بداية المبتدم: عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ المرغيناني، أبك  ر مف الحنفية:ينظ (ِْ)

عثماف بف عمي  تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ: (،كّْٕ/ْىػ(،)ّٗٓالحسف برىاف الديف )ت: 
حاشية  ىػ( كبيامشو : ّْٕبف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )ت: 

(، ٍمًبيّْ (،كمف المالكية: التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف ُِْ/ٔالشّْ
مجمكع الفتاكل :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد  (  كمف الحنابمة:ُُٖ/ٕيكسؼ العبدرم، )

 (.َْٕػػػَُْ/َّالحميـ بف تيمية الحراني ، )
محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ  ينظر: مف المالكية: التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ:(ّْ) 

(،ك مكاىب الجميؿ في شرح مختصر ُُٖ/ٕىػ(،)ٕٖٗالعبدرم ، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي )ت: 
خميؿ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ 

افعية : دقائؽ المنياج : أبك زكريا (،كمف الشُِٓ/ٓىػ(،)ْٓٗبالحطاب الرُّعيني المالكي )ت: 
(،كمف الحنابمة: مجمكع الفتاكل :تقي ِٔىػ(،) ٕٔٔمحيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت: 

 (.َْٕػػػَُْ/َّق(، )ِٖٕالديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )ت: 
الجميؿ المرغيناني، )ت: ينظر: اليداية في شرح بداية المبتدم: عمي بف أبي بكر بف عبد  (ْْ)
 (.ّْٕ/ْىػ(،)ّٗٓ
ينظر: العناية شرح اليداية: محمد بف محمد بف محمكد، أبك عبد اهلل جماؿ الديف الركمي البابرتي  (ْٓ)
 (.َّٕ/َُىػ(،)ٖٕٔ)ت: 
 (.َّٖ/ِينظر: اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع:) (ْٔ)
نة مف غير  (ْٕ) يادات عمى مىا في المدىكَّ ىا مف األيمياًت : أبك محمد عبد اهلل بف أبي زيد عبد النَّكادر كالزّْ

( ،كشرح صحيح البخارل البف بطاؿ : ْٕ/ُُىػ(،)ّٖٔالرحمف النفزم، القيركاني، المالكي )ت: 
 (.َِٔ/ٔىػ( ،)ْْٗابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت: 

 (.ُّْ/ٔأبك عبد اهلل المالكي،) محمد بف أحمد بف محمد عميش، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ: (ْٖ)
نة مف غيرىا مف األيمياًت : أبك محمد عبد اهلل المالكي )ت: (ْٗ)   ا في المدىكَّ يادات عمى مى النَّكادر كالزّْ
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 (.ُُٖ/ٕالتاج كاالكميؿ لمختصر خميؿ،) (،كْٕ/ُُىػ(،)ّٖٔ
ف عمي الدًَّميرم أبك كماؿ الديف، محمد بف مكسى بف عيسى ب النجـ الكىاج في شرح المنياج:   (َٓ)

 (.ْْٖ/ْىػ(،)َٖٖالبقاء الشافعي )ت: 
عثماف بف عمي بف محجف  ينظر مف الحنفية : تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ:   (ُٓ)

أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي  البياف كالتحصيؿ: (، كمف المالكية:ُِْ/ٔالبارعي،)
زيف الديف بف إبراىيـ بف  ر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ:(،كمف الحنابمة: البحَْٔ/ٗىػ(،)َِٓ)ت: 

 (،كمف الحنابمة:ّٓٗ/ٖىػ(،)َٕٗمحمد، المعركؼ بابف نجيـ المصرم )ت: 
التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ  ينظر مف المالكية :   (ِٓ)

بي شجاع: شمس الديف، محمد بف ، كمف الشافعية : اإلقناع في حؿ ألفاظ أ(ُُٖ/ٕالعبدرم ،)
مجمكع الفتاكل :تقي الديف أبك العباس  (، كمف الحنابمة:َّٖ/ِأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )

(،كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: َْٕػػػَُْ/َّأحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )
 .(ُّٔ/ٔىػ(،)ٖٖٓعالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف )ت: 

مجمكع الفتاكل :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني  ينظر:   (ّٓ)
(،كاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: عالء الديف أبك الحسف عمي بف َْٕػػػَُْ/َّ)

زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب  القكاعد البف رجب: (،كُّٔ/ٔىػ(،)ٖٖٓسميماف )ت: 
 (.َِّىػ(،)ٕٓٗالسىالمي، البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )ت:  بف الحسف،

 (ّٕ/ٓفخر الديف الزيمعي الحنفي،) تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ:    (ْٓ)
كيسمى باالركشف، كىك امتداد مف البناء إلى الخارج، كىك ما يسمى البمككف، سكاء كاف إخراج     (ٓٓ)

اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع: شمس الديف، محمد  ، ينظر:ىذا الجناح مف بناء البيت أك الدٌكاف
فتكحات الكىاب بتكضيح  (،كَّٕ/ِىػ(،)ٕٕٗبف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتكفى: 

شرح منيج الطالب المعركؼ بحاشية الجمؿ: سميماف بف عمر بف منصكر العجيمي األزىرم، 
 (.َّٔ/ّىػ(،)َُِْالمعركؼ بالجمؿ )المتكفى: 

كىك سقيفة بيف جداريف كىك أف يككف لو داراف أك دٌكناف يكتنفاف الطريؽ، فيصؿ بيف سقفييما     (ٔٓ)
بأخشاب أك حديد أك أم مادة أخرل ، ثـ يسقّْفيا، ينظر : التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: لممناكم 

يني اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع: شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشرب (، كُٖٗ،) 
 (َّٕ/ِىػ(،)ٕٕٗالشافعي )المتكفى: 

كىك الجذع يخرجو اإلنساف مف الحائط إلى الطريؽ ليبني عميو، البناية شرح اليداية: أبك محمد     (ٕٓ)
محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدرالديف العينى )ت: 

 (.ِِٗ/ُّ)ىػ(ٖٓٓ
اًء المىطىًر،   تاج ىيكى مىا يىًسيؿي ًمٍنوي المى     (ٖٓ) بُّ مى ًمٍنو ًميزىابي الكىٍعبىًة، كىيك مىصى ، كى اءي مف مىٍكًضعو عاؿو

محٌمد بف محٌمد بف عبد الرزٌاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب  العركس مف جكاىر القامكس:
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بيدم )المتكفى:   (.ِْ/ِىػ(،)َُِٓبمرتضى، الزَّ
( كمف َِّ/ُّأبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى،) :البناية شرح اليداية ينظر مف الحنفية:    (ٗٓ)

شرح مختصر خميؿ لمخرشي: محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل )ت:  المالكية:
شمس الديف، محمد بف أحمد  اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع: ( ،كمف الشافعية:ِٔ/ٔىػ(،)َُُُ

كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: منصكر بف  (،كمف الحنابمة:َّٖ/ِالخطيب الشربيني الشافعي)
 (.َْٕ/ّىػ(،)َُُٓيكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى )ت: 

أبك محمد محمكد بف أحمد  ( ،كالبناية شرح اليداية:ّْٕ/ْينظر مف الحنفية: اليداية، ) ينظر:   (َٔ)
( ِٔ/ٔمحمد بف عبد اهلل ،) شرح مختصر خميؿ لمخرشي: ( كمف المالكية:َِّ/ُّبف مكسى،)

(،كمف َّٖ/ِاإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع: الخطيب الشربيني الشافعي) كمف الشافعية:
مطالب أكلي النيى في شرح غاية  (،كَْٕػػػَُْ/َّمجمكع الفتاكل: البف تيمية، ) الحنابمة
 (.ّٓٓ/ّىػ،( )ُِّْ: مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة، )ت:  المنتيى:

عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني  ينظر مف  الحنفية: اليداية في شرح بداية المبتدم:   (ُٔ)
(،كالبناية شرح العناية: أبك محمد بف ّْٕ/ْىػ(،)ّٗٓالمرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف )ت: 

القاسـ التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: محمد بف يكسؼ بف أبي  (  ،كمف المالكية:ِِٗ/ُّأحمد،)
(،كشرح مختصر ُْٓ/ٕىػ(،)ٕٖٗبف يكسؼ العبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي )ت: 

(،كمف ُٔ/ٔىػ(،)َُُُمحمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل )ت:  خميؿ لمخرشي:
ىػ(  ٕٔٔأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت:  الشافعية :المنياج بشرح النجـ الكىاج:

( ،كالنجـ الكىاج في شرح المنياج: كماؿ الديف، محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي ّْْ/ْ)
 ( .  ّْْ/ْىػ(،)َٖٖالدًَّميرم الشافعي)ت: 

يَّؽي قىرىاري السّْكىًؾ النَّاًفذىًة  قاؿ الشككاني نقالن عف الزيدية كاليادكية عف صاحب  البحر:)   (ِٔ) أىنَّيىا الى تيضى
قِّا كىتىبىًعيًَّة ىىكىاًء اٍلًمٍمًؾ ًلقىرىارً كىالى ىىكىاؤيىى  ٍف اتَّسىعىٍت، إٍذ اٍليىكىاءي تىاًبعه ًلٍمقىرىاًر ًفي كىٍكًنًو حى ًه(، نيؿ ا ًبشىٍيءو كىاً 

 (.ُّْ/ٓاألكطار : محمد عمي الشككاني،)
هلل، ينظر: كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع : محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد ا   (ّٔ)

اإلنصاؼ في  (،كَْٕػػػَُْ/َّ(،كمجمكع الفتاكل: البف تيمية )ِْْ/ٔشمس الديف المقدسي،)
عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي  معرفة الراجح مف الخالؼ:

 (.ِٓٓ/ٓىػ(،)ٖٖٓالحنبمي )ت: 
 (.َُٕٗ(، رقـ الحديث،)َّٖ/ّأخرجو أحمد في مسنده ، )   (ْٔ)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب  ينظر:   (ٓٔ)

 (.ُُٕ/ّىػ (،)ٕٕٗالشربيني الشافعي )ت: 
أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي،  العمؿ البف أبي حاتـ:  (ٔٔ)

 .(ِْٗ/ْ،)ىػ(ِّٕالرازم ابف أبي حاتـ )ت: 
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ٍكًجردم الخراساني، أبك بكر البييقي  السنف الكبرل:   (ٕٔ) أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخيٍسرى
نىاحً  ،كتاب الصمح ،بابىػ(ْٖٓ)ت:  ٍشرىاًع اٍلجى اً   (.ُُّْٔ(، رقـ )َُٗ/ٔ،)بىابي نىٍصًب اٍلًميزىاًب كى

محمد بف حمدكيو بف نيعيـ  أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف: المستدرؾ عمى الصحيحيف   (ٖٔ)
،كتاب معرفة الصحابة، ىػ(َْٓبف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )ت: 

 (.ِْٖٓ(، رقـ)ّْٕ/ّ)
المراسيؿ :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني   (ٗٔ)

( ،كينظر: التمخيص الحبير في تخريج َْٔ(،)ِّٗإلضرار،)ىػ( كتاب الطيارة ، باب إِٓ)ت: 
أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني )ت:  أحاديث الرافعي الكبير:

 (.َُُ/ّىػ(،)ِٖٓ
ابف الممقف سراج الديف أبك  البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير:  (َٕ)

 (.َٗٔ/ٔىػ(،)َْٖمي بف أحمد الشافعي المصرم )ت: حفص عمر بف ع
دراسة كتحقيؽ:  المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما،  (ُٕ)

 (.ُّٗ/ٖالدكتكر عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش،)
 (.َّٗ/ّشعيب األرنؤكط كآخركف،) مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ: ينظر:  (ِٕ)
شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: ينظر:  (ّٕ)

 (.ُُٕ/ّىػ (،)ٕٕٗالشربيني الشافعي )ت: 
عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، مجد  ينظر مف الحنفية: االختيار لتعميؿ المختار:   (ْٕ)

( ،كمف الحنابمة: اإلقناع بشرح كشاؼ ْٓ/ٓىػ(،)ّٖٔالديف أبك الفضؿ الحنفي، )ت: 
منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف  كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: (،كُِّ/ْالقناع،)

مطالب أكلي النيى في شرح غاية  (،كُِّ/ْىػ(،)َُُٓبف إدريس البيكتى الحنبمى )ت: 
 (.ْٖ/ْالمنتيى المؤلؼ: مصطفى بف سعد،)

المدكنة: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت: : مف المالكية ينظر:   (ٕٓ)
نة مف غيرىا مف األيمياًت: (،ٕٔٔ/ْىػ(،)ُٕٗ يادات عمى مىا في المدىكَّ أبك محمد عبد  النَّكادر كالزّْ

المحمى  (، كمف الظاىرية:ُٕٓ/ُّىػ(،)ّٖٔاهلل عبد الرحمف النفزم، القيركاني، المالكي )ت: 
عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى:  باآلثار :أبك محمد

 (.ُِٗ/ُُىػ(،)ْٔٓ
مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف    (ٕٔ)

 (.ُّٕ/ٓىػ( ،)ْٓٗالطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت: 
ضة الطالبيف كعمدة المفتيف: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت: رك  ينظر:   (ٕٕ)

كماؿ الديف، محمد بف مكسى بف عيسى  (،ك النجـ الكىاج في شرح المنياج :ُٕٗ/َُىػ(،)ٕٔٔ
مغني المحتاج إلى معرفة معاني  (،كُْٓ/ٖىػ( ،)َٖٖبف عمي الدًَّميرم أبك البقاء الشافعي )ت: 
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 (.ِّْ/ٓىػ(،)ٕٕٗمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: ش ألفاظ المنياج:
االختيار لتعميؿ المختار: عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي  ينظر مف الحنفية:   (ٖٕ)

منصكر بف يكنس بف صالح  كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: ( ،كمف الحنابمة:ْٓ/ٓالبمدحي،)
 (.ُِّ/ْالديف،)

 (.ّْٕ/ْية،)اليدا   (ٕٗ)
أبك محمد جالؿ الديف عبد اهلل بف نجـ بف شاس بف  عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة:   (َٖ)

 (.َُُٖ/ّىػ( ،)ُٔٔنزار الجذامي السعدم المالكي )ت: 
(، ُْٓ/ٖىػ( ،)َٖٖالنجـ الكىاج في شرح المنياج : كماؿ الديف، محمد بف مكسى بف عيسى    (ُٖ)

محتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب كينظر: مغني ال
 (.ِّْ/ٓالشربيني)

 (.َٓ/ّأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم،) المجمكع شرح الميذب: ينظر:   (ِٖ)
 (.ُِ/ٗأحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي،) تحفة المحتاج في شرح المنياج: ينظر:   (ّٖ)
 (.ُِ/ٗنظر بتصرؼ: المصدر نفسو،)ي   (ْٖ)

ينظر مف الحنفية: المبسكط: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي )ت:    (ٖٓ)
أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد  (،كمف المالكية: المدخؿ البف الحاج:ُٕٓ/ِّىػ(،)ّْٖ

الشافعية: أسنى المطالب  (،كمفِْٗ/ّىػ(،)ّٕٕالعبدرم الفاسي المالكي الشيير بابف الحاج )ت: 
في شرح ركض الطالب: كريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف الديف أبك يحيى السنيكي )المتكفى: 

( ،كمف الحنابمة: كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع: محمد بف مفمح بف محمد َْٓ/ِىػ(،)ِٔٗ
لحنبمي )ت: بف مفرج، أبك عبد اهلل، شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ الصالحي ا

 (.ّْٕ/ُُىػ(،)ّٕٔ
 (.َُٖينظر: مجمة األحكاـ العدلية : لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخالفة العثمانية ،)   (ٖٔ)
فمـ يفرؽ الجميكر بيف أف يككف الجمكس النتظار رفيؽ اك لالستراحة ينظر: مف الحنفية:     (ٕٖ)

(،كمف ُٕٓ/ِّىػ(،)ّْٖسرخسي )ت: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة ال المبسكط:
كريا بف محمد بف زكريا األنصارم، )المتكفى:  الشافعية: أسنى المطالب في شرح ركض الطالب:

محمد بف مفمح بف محمد  كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع: ( ،كمف الحنابمة:َْٓ/ِىػ(،)ِٔٗ
 .(ّْٕ/ُُىػ(،)ّٕٔبف مفرج، أبك عبد اهلل، شمس الديف المقدسي )ت: 

حاشية  (،كّٖٔ/ّينظر :الشرح الكبير كمعو حاشية الدسكقي: الشٍَّيًخ أىٍحمىدى الدٍَّرًديًر اٍلعىدىًكمّْ  )    (ٖٖ)
 (.ّٖٔ/ّىػ(،)َُِّالدسكقي عمى الشرح الكبير: محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي )ت: 

سي المالكي الشيير بابف الحاج المدخؿ :  أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدرم الفا   (ٖٗ)
 (.َِِ/ِىػ(،)ّٕٕ)المتكفى: 

 (.ِْٗ/ّالمصدر نفسو ،  )   (َٗ)
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ميكًس    (ُٗ) ميكًس ًفييىا، كىالجي أخرجو البخارم في  صحيحو ، كتاب المىظىاًلـً كىالغىٍصًب ،بىابي أىٍفًنيىًة الدُّكًر كىالجي
عيدىاًت، رقـ ) مىى الصُّ  (.ُِّ/ّ(،)ِْٓٔعى

مف الحنفية: المعتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار: يكسؼ بف مكسى بف محمد، أبك ينظر:    (ِٗ)
كفاية النبيو في  ( كمف الشافعية :ِّ/ِىػ(،)َّٖالمحاسف جماؿ الديف المىمىطي الحنفي )المتكفى: 

شرح التنبيو: أحمد بف محمد بف عمي األنصارم، أبك العباس، نجـ الديف، المعركؼ بابف الرفعة 
( كمف المالكية : حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير: محمد بف أحمد بف َِْ/ُُىػ(،)َُٕ)ت: 

أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد  (،ك مف الحنابمة  المغني:ّٖٔ/ّعرفة الدسكقي المالكي،)
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: منصكر بف يكنس بف صالح  (، كِْٔ/ٓبف محمد بف قدامة،)

 (.ُٔٗ/ْالديف ،)
 (.ِْٔ/ٓأبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة،) ينظر: المغني:   (ّٗ)
ينظر : مف الحنفية : منحة السمكؾ في شرح تحفة الممكؾ: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى    (ْٗ)

محمد ( ،كمف الشافعية: التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي: أبك ِْٖبف أحمد بف حسيف الغيتابى،)
(،ككفاية النبيو في ََٓ/ْىػ(،) ُٔٓالحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )ت: 

أحمد بف محمد بف عمي األنصارم، أبك العباس، نجـ الديف، المعركؼ بابف الرفعة  شرح التنبيو:
 (.َِْ/ُُىػ(،)َُٕ)ت: 

د بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي ينظر: مف المالكية : الذخيرة: أبك العباس شياب الديف أحم (ٓٗ)
محمد بف أحمد بف  (،كحاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير:ُِٖ/ٔىػ(،)ْٖٔالشيير بالقرافي )ت: 

منصكر بف يكنس  ( كمف الحنابمة: كشاؼ القناع عف متف اإلقناع:ّٖٔ/ّعرفة الدسكقي المالكي،)
أبك محمد الحسيف بف  ماـ الشافعي:التيذيب في فقو اإل (،كمف الشافعية:ُٔٗ/ْبف صالح الديف ،)

(، كمجمكع الفتاكل: البف ََٓ/ْىػ(،) ُٔٓمسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )ت: 
 (.ََْ/َّتيمية،)

 (.ِْٔ/ٓالمغني: أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة،) (ٔٗ)
 (.ِِٓ/ُٓينظر: المجمكع : لمنكم،) (ٕٗ)
(، كابف َُِٗ(، رقـ الحديث،)ّٗٔ/ّاكد في سننو، كتاب المناسؾ،باب تحريـ مكة،)أخرجو أبك د (ٖٗ)

(، كالترمذم في سننو ،أبكاب ََّٕ( رقـ الحديث) ُِِ/ْماجة في سننو ، أبكاب المناسؾ ، )
اءى أىفَّ ًمننى مينىاخي مىٍف سىبىؽى،)  (.ُٖٖ(، رقـ )ُِٗ/ّالحج ،بىابي مىا جى

عبد القادر  تحقيؽ جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ:  ينظر:قاؿ شعيب األرنؤكط ضعيؼ  (ٗٗ)
 (.ّْٕ/ّاألرنؤكط،)

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة:(ََُ) 
 (.ُِِّٗ(، رقـ الحديث)ُٖٕ/ُٕىػ(،)ِٖٓحجر العسقالني )ت : 

 (.ُُْٕ(، رقـ الحديث ) ّٖٔ/ُاسؾ، )أخرجو الحاكـ في مسنده، كتاب المن (َُُ)
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 (.ُِٗ/ّمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم،) سنف الترمذم: (َُِ)
، )كتاب الخراج ، أخرجو أبك داكد في سننو ،  (َُّ) (، رقـ ٕٗٔ/ْباب ما جاء في إقطاع األرىًضيفى
 (،كَُّٕ)
بف أحمد بف حجر  التمخيص الحبير: أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد (َُْ)

 (.ُٖٓٔ(،رقـ )ُٓٓٗ/ْالعسقالني،)
ابف الممقف سراج الديف أبك  البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير: (َُٓ)

 (.ُٔ/ٕىػ(،)َْٖحفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )ت: 
 (.ُِِِٖـ )(.رقِْ/ٗأخرجو البييقي في كتابو معرفة السنف كاآلثار، )  (َُٔ)
 (.ُٖٔ/ْكشاؼ القناع،) (َُٕ)

أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل الخرساني المعركؼ بابف  األمكاؿ البف زنجكيو:   (َُٖ)
 (.ِّٓىػ(،)ُِٓزنجكيو )ت: 

كزي ًإٍقطىاعيوي ًمفى اٍلمىعىاًدًف ال أخرجو البييقي في سننو الصغير،   (َُٗ)  ظَّاًىرىًة،كتاب البيكع: بىابي مىا الى يىجي
 (.ُِٕٗ( رقـ )ِّٗ/ِ)

ٍجًمًسًو،) أخرجو البخارم في صحيحو ، كتاب االستئذاف،   (َُُ) ؿي الرَّجيؿى ًمٍف مى ـي الرَّجي : الى ييًقي (، ُٔ/ٖبىابه
 (.ِٗٔٔرقـ ) 

 (ِِٓ/ُٓالمجمكع : لمنكم،)   (ُُُ)
(،ك ِّْ/ْلدسكقي،)( كالشرح الكبير لدردير بحاشية اِّْ/ٖينظر: المغني : البف قدامة ،)   (ُُِ)

(،كالدر الختار البف ّْٓ/ٓمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :لمخطيب الشربيني، )
عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي  (،ك اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ :ُٕٔ/ُعابديف ،)

ارة األكقاؼ صادر عف: كز  المكسكعة الفقيية الككيتية: (،كِِْ/ّالقحطاني الحنبمي النجدم )
 (.ُِٗ/ّٗالككيت،) –كالشئكف اإلسالمية 

المحمى باآلثار :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى:    (ُُّ)
 (.ُِٗ/ُُىػ(،)ْٔٓ

 (.ُُْ/ِصالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف،) الممخص الفقيي: ينظر :   (ُُْ)
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 د القرآف الكريـكالمراجع بع المصادر

إتحاؼ الميرة بالفكائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة  : أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف 
ىػ(،تحقيؽ : مركز خدمة السنة ِٖٓمحمد بف أحمد بف حجر العسقالني )المتكفى : 

ىػ  ُُْٓ،  ُكالسيرة ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ )بالمدينة( ،ط
 ـ. ُْٗٗ -

أصكؿ األحكاـ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي القحطاني اإلحكاـ شرح 
 ىػ . َُْٔ، ِق(،طُِّٗالحنبمي النجدم )ت: 

االختيار لتعميؿ المختار: عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي، )ت: 
القاىرة ،كصكرتيا دار  -،بتعميؽ: الشيخ محمكد أبك دقيقة ، مطبعة الحمبي )ىػّٖٔ

 ـ. ُّٕٗ -ىػ  ُّٔٓبيركت، كغيرىا،  -مية الكتب العم

أسنى المطالب في شرح ركض الطالب : زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم، زيف 
 ىػ(، دار الكتاب اإلسالمي.ِٔٗالديف أبك يحيى السنيكي )ت: 

اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ: القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر 
،طِِْالبغدادم المالكي ) ىػ َُِْ، ُىػ(،المحقؽ: الحبيب بف طاىر، دار ابف حـز

 ـ.ُٗٗٗ -

: أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني )المتكفى:  تحقيؽ ،ىػ( ُٖٗاألىٍصؿي
درىاسىة: الدكتكر محمَّد بكينككالف ، بيركت ،كى الطبعة: األكلى، ،لبناف –: دار ابف حـز

 .ـ َُِِ -ىػ  ُّّْ

ظ أبي شجاع : شمس الديف، محمد بف أحمد الخطيب الشربيني اإلقناع في حؿ ألفا
 –دار الفكر، دار الفكر  -ىػ(،المحقؽ: مكتب البحكث كالدراسات ٕٕٗالشافعي )ت: 

 بيركت.
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األمكاؿ : أبك أحمد حميد بف مخمد بف قتيبة بف عبد اهلل الخرساني المعركؼ بابف 
فياض ، مركز الممؾ فيصؿ  ىػ(،تحقيؽ الدكتكر: شاكر ذيبُِٓزنجكيو )المتكفى: 

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ، ُلمبحكث كالدراسات اإلسالمية، السعكدية،ط

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ )المطبكع مع المقنع كالشرح الكبير(: عالء 
تحقيؽ: ،ىػ( ٖٖٓالديف أبك الحسف عمي بف سميماف بف أحمد المىٍرداكم )المتكفى: 

ىجر  ،الدكتكر عبد الفتاح محمد الحمك -لمحسف التركي الدكتكر عبد اهلل بف عبد ا
الطبعة: ،جميكرية مصر العربية -لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف، القاىرة 

 .ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓاألكلى، 

،تحقيؽ: )ىػٔإيضاح شكاىد اإليضاح : أبك عمي الحسف بف عبد اهلل القيسي )ت: ؽ 
، ُلبناف،ط –الغرب اإلسالمي، بيركت الدكتكر محمد بف حمكد الدعجاني، دار 

 ـ. ُٕٖٗ -ىػ  َُْٖ

البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ: زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ بابف نجيـ 
 ىػ(،كبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف، دار الكتاب اإلسالمي.َٕٗالمصرم )ت: 

الغيتابى الحنفى بدر الديف  البناية شرح اليداية: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى
 ـ.َََِ -ىػ  َُِْ، ُبيركت، لبناف،ط -ىػ(،دار الكتب العممية ٖٓٓالعينى )ت: 

البياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة: أبك الكليد محمد بف 
ىػ(،حققو: د محمد حجي كآخركف، دار الغرب َِٓأحمد بف رشد القرطبي )ت: 

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ِلبناف،ط –ركت اإلسالمي، بي

تاج العركس مف جكاىر القامكس: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك 
بيدم )المتكفى:  المحقؽ: مجمكعة مف ،ىػ(َُِٓالفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ

 .الناشر: دار اليداية،المحققيف
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اسـ بف يكسؼ العبدرم ، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: محمد بف يكسؼ بف أبي الق
-ىػُُْٔ، ُ، دار الكتب العممية،ط ىػ(ٕٖٗأبك عبد اهلل المكاؽ المالكي )ت: 

 ـ.ُْٗٗ

ٍمًبيّْ : عثماف بف عمي بف محجف  تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشّْ
 -ىػ(، المطبعة الكبرل األميرية  ّْٕالبارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )ت: 

 ىػ . ُُّّ، ُىرة،طبكالؽ، القا

،ركجعت  تحفة المحتاج في شرح المنياج: أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي
كصححت: عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء، المكتبة التجارية الكبرل بمصر 

 ـ. ُّٖٗ -ىػ  ُّٕٓلصاحبيا مصطفى محمد، 

عيؿ األبيارم التحقيؽ كالبياف في شرح البرىاف في أصكؿ الفقو: عمي بف إسما
أصؿ التحقيؽ: ،المحقؽ: د. عمي بف عبد الرحمف بساـ الجزائرم،ىػ( ُٔٔ)المتكفى 

الككيت )طبعة خاصة بكزارة األكقاؼ  -دار الضياء  ،أطركحة دكتكراة لممحقؽ
 .ـ َُِّ -ىػ  ُّْْالطبعة: األكلى، ،دكلة قطر( -كالشؤكف اإلسالمية 

بف محمد بف أحمد بف حجر العسقالني  التمخيص الحبير: أبك الفضؿ أحمد بف عمي
ىػ(،المحقؽ: الدكتكر محمد الثاني بف عمر بف مكسى، دار أضكاء ِٖٓ)المتكفى: 
 ـ. ََِٕ -ىػ  ُِْٖ، ُالسمؼ،ط

تيذيب المغة: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )ت: 
 –الناشر: دار إحياء التراث العربي ،ق(،المحقؽ: محمد عكض مرعبَّٕ

 ـ.ََُِ، ُركت،طبي

التيذيب في اختصار المدكنة : خمؼ بف أبي القاسـ محمد، األزدم القيركاني، 
ىػ(،دراسة كتحقيؽ: الدكتكر محمد األميف كلد محمد سالـ بف ِّٕالمالكي )ت: 

حياء التراث، دبي،ط  -ىػ  ُِّْ، ُالشيخ، دار البحكث لمدراسات اإلسالمية كا 
 ـ. ََِِ
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الفرعي البف الحاجب: خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى، التكضيح في شرح المختصر 
المحقؽ: د. أحمد بف عبد ،ىػ(ٕٕٔضياء الديف الجندم المالكي المصرم )المتكفى: 

 -ىػ ُِْٗالطبعة: األكلى، ،مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ،الكريـ نجيب
 .ـََِٖ

كؼ بف تاج التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ: زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤ 
ىػ(، عالـ َُُّالعارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )ت: 

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، ُالقاىرة،ط-عبد الخالؽ ثركت ّٖالكتب 

الجامع المسند الصحيح المختصر = صحيح البخارم: محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل 
اصر، دار طكؽ النجاة بإضافة ،المحقؽ: محمد زىير بف ناصر الن البخارم الجعفي

 ىػ.ُِِْ، ُترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي،ط

،المحقؽ: رمزم )ىػُِّجميرة المغة: أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )ت: 
 ـ.ُٕٖٗ، ُبيركت،ط –منير بعمبكي، دار العمـ لممالييف 

لكي حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير: محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي الما
 ىػ(، دار الفكر.َُِّ)المتكفى: 

حاشية الشمبي عمى تبييف الحقائؽ : شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس 
ٍمًبيُّ )ت:  بكالؽ،  -ىػ(، المطبعة الكبرل األميرية  َُُِبف إسماعيؿ بف يكنس الشّْ

 ىػ . ُُّّ، ُالقاىرة،ط

لحسف عمي بف محمد بف محمد الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي : أبك ا
،المحقؽ: الشيخ عمي )ىػَْٓبف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم )ت: 

 ـ. ُٗٗٗ-ىػ  ُُْٗ، ُلبناف،ط –محمد معكض كغيره، دار الكتب العممية، بيركت 

ىػ(،تعريب: فيمي ُّّٓ: تدرر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ:عمي حيدر أفندم )
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْ،ُطالحسيني، دار الجيؿ،
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دقائؽ المنياج : أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت: 
 بيركت. –ق(،المحقؽ: إياد أحمد الغكج، دار ابف حـز ٕٔٔ

الذخيرة  أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير 
بيركت  -غرب اإلسالميدار ال ، ىػ(،المحقؽ: محمد حجي كغيرهْٖٔبالقرافي )ت: 

 ـ. ُْٗٗالطبعة: األكلى، 

: أبك عبد اهلل الحسيف بف عمي بف طمحة الرجراجي ثـ  رىٍفعي النّْقىاًب عىف تنًقيح الٌشيابً 
أصؿ كغيره ،المحقؽ: د. أىٍحمىد بف محمَّد السراح، ،ىػ(ٖٗٗ: تالشكشاكم السٍّْماللي )

المممكة  -كالتكزيع، الرياض  مكتبة الرشد لمنشر ،ىذا الكتاب: رسالتي ماجستير
 .ـ ََِْ -ىػ  ُِْٓالطبعة: األكلى، ،العربية السعكدية

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف:: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت: 
، ّعماف،ط -دمشؽ -ىػ(،تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسالمي، بيركتٕٔٔ
 ـ.ُُٗٗىػ / ُُِْ

اجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )المتكفى: سنف ابف ماجو : ابف م
 -ىػ  َُّْ، ُىػ(،المحقؽ: شعيب األرنؤكط كغيره ،دار الرسالة العالمية،طِّٕ
 ـ. ََِٗ

سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك 
كغيره، دار الرسالة ىػ(،المحقؽ: شعىيب األرنؤكط ِٕٓ: تاألزدم السًّْجٍستاني )

 ـ. ََِٗ -ىػ  َُّْ، ُالعالمية،ط

سنف الترمذم:  محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك 
:أحمد محمد شاكر كغيره، شركة مكتبة كمطبعة  تحقيؽ،ىػ(ِٕٗعيسى )المتكفى: 

 ـ. ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ، ِمصر،ط –مصطفى البابي الحمبي 
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ٍكًجردم الخراساني، أبك السنف الصغير: أحمد ب ٍسرى ف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ(،المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي،دار النشر: ْٖٓبكر البييقي )المتكفى: 

 ـ.ُٖٗٗ -ىػ َُُْ، ُجامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ػ باكستاف،ط

يقي السنف الكبرل : أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخراساني، أبك بكر البي
 –ىػ(،المحقؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيركت ْٖٓ)ت: 

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْ، ّلبنات،ط

رقاني عمى مختصر خميؿ كمعو: الفتح الرباني فيما ذىؿ عنو الزرقاني: عبد ، شرح الزُّ
كخرج آياتو: عبد السالـ  ،ىػ(َُٗٗالباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم )المتكفى: 

 -ىػ  ُِِْالطبعة: األكلى، ،لبناف –دار الكتب العممية، بيركت  ،ميفمحمد أ
 .ـ ََِِ

شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بػ )الكاشؼ عف حقائؽ السنف(: شرؼ 
ىػ(المحقؽ: د. عبد الحميد ىنداكم، مكتبة ّْٕالديف الحسيف بف عبد اهلل الطيبي )
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ،ُالرياض،ط –نزار مصطفى الباز ،مكة المكرمة 

شرح صحيح البخارم : ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت: 
، ِالسعكدية، الرياض،ط -ىػ(،تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشد ْْٗ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْ

ٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ: عياض  ًحيح ميٍسًمـً الميسىمَّى ًإكمىاؿي المي بف مكسى بف عياض شىٍرحي صى
ىػ(،المحقؽ: الدكتكر يٍحيىى ًإٍسمىاًعيؿ،دار ْْٓبف عمركف اليحصبي السبتي، )ت: 

 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ، ُالكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر،ط

: محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل )ت:  شرح مختصر خميؿ لمخرشي
 .بيركت –ىػ(، دار الفكر لمطباعة َُُُ
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عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة: أبك محمد جالؿ الديف عبد اهلل بف نجـ 
ىػ(، كتحقيؽ: أ. د. حميد بف محمد لحمر،دار الغرب ُٔٔالسعدم المالكي )ت: 

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِّْ، ُلبناف،ط –اإلسالمي، بيركت 

، الحنظمي، العمؿ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي
ىػ(،تحقيؽ: فريؽ مف الباحثيف بإشراؼ كعناية د/ سعد ِّٕالرازم ابف أبي حاتـ )ت: 
 ـ. ََِٔ -ىػ  ُِْٕ، ُ،مطابع الحميضي،ط بف عبد اهلل الحميد كغيره

(،المحقؽ: د. ِٖٓ – ُٖٗغريب الحديث : إبراىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ )
 .َُْٓ، ُمكة المكرمة،ط -القرل  سميماف إبراىيـ محمد العايد، جامعة أـ

فتح البارم شرح صحيح البخارم : أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقالني 
،عميو  الشافعي، رقـ كتبو: محمد فؤاد عبد الباقي،قاـ بإخراجو: محب الديف الخطيب

 .ُّٕٗبيركت،  -دار المعرفة  ،تعميقات : عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز

سميماف بف  :ب بتكضيح شرح منيج الطالب المعركؼ بحاشية الجمؿ فتكحات الكىا
دار  ،ىػ(َُِْعمر بف منصكر العجيمي األزىرم، المعركؼ بالجمؿ )المتكفى: 

 .الفكر

الفقو المنيجي عمى مذىب الشافعي:اشترؾ في تأليؼ ىذه السمسمة: الدكتكر ميصطفى 
 -ىػ  ُُّْ، ْدمشؽ ،ط الًخٍف كغيره ، دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

 ـ.ُِٗٗ

القامكس المحيط: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )ت: 
ق(،تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة،بإشراؼ: محمد نعيـ ُٕٖ

 ُِْٔ، ٖلبناف،ط –العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
 ـ. ََِٓ -ىػ 
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البف رجب : زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىالمي القكاعد 
 ىػ(،دار الكتب العممية .ٕٓٗالحنبمي )ت: 

كتاب العيف: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم 
 ىػ(،المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ.َُٕ)ت: 

كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع : محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد 
ىػ(،المحقؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف ّٕٔاهلل، شمس الديف المقدسي الحنبمي )ت: 

 . مػ ََِّ -ىػ  ُِْْ،ُالتركي، مؤسسة الرسالة،ط

نصارم لساف العرب: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األ 
 ىػ . ُُْْ، ّبيركت،ط –ق(،دار صادر ُُٕالركيفعى اإلفريقى )ت: 

المبدع في شرح المقنع: إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح، أبك 
 ُُْٖ، ُلبناف،ط –دار الكتب العممية، بيركت  ،ق(ْٖٖإسحاؽ، برىاف الديف )ت: 

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ 

شمس األئمة السرخسي )المتكفى:  المبسكط : محمد بف أحمد بف أبي سيؿ
 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُْْبيركت، –ىػ(،الناشر: دار المعرفة ّْٖ

مجمة األحكاـ العدلية: لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخالفة 
العثمانية،المحقؽ: نجيب ىكاكيني، نكر محمد، كارخانو تجارًت كتب، آراـ باغ، 

 كراتشي.

لعباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )ت: مجمكع الفتاكل : تقي الديف أبك ا
ىػ(،المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ، مجمع الممؾ فيد لطباعة ِٖٕ

 ـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔالمصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية، 
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أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ]ت:  :المحكـ كالمحيط األعظـ
ىػ  ُُِْ، ُبيركت،ط –دار الكتب العممية  ،عبد الحميد ىنداكم المحقؽ:[،ىػْٖٓ
 ـ. َََِ -

 القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك: باآلثار  المحمى
 بيركت. – الفكر دار ىػ(،ْٔٓ: المتكفى) الظاىرم

عبد العزيز  المحيط البرىاني في الفقو النعماني : برىاف الديف محمكد بف أحمد بف
ىػ(،المحقؽ: عبد الكريـ سامي الجندم، دار الكتب ُٔٔالبخارم الحنفي )ت: 

 .ـ ََِْ -ىػ  ُِْْ،ُلبناف،ط –العممية، بيركت 

 المالكي الفاسي العبدرم محمد بف محمد بف محمد اهلل عبد أبك: الحاج  البف المدخؿ
 التراث. دار: ىػ(،الناشرّٕٕ: ت) الحاج بابف الشيير

ق(، ُٕٗة المؤلؼ: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت: المدكن
 ـ.ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ، ُدار الكتب العممية،ط

سحاؽ بف راىكيو: إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ، أبك  مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
عمادة البحث العممي،  ،ىػ(ُِٓيعقكب المركزم، المعركؼ بالككسج )المتكفى: 

الطبعة: األكلى، ،المية بالمدينة المنكرة، المممكة العربية السعكديةالجامعة اإلس
 .ـََِِ -ىػ ُِْٓ

المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما: 
ق(، تحقيؽ: ّْٔضياء الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي )ت: 

ىػ  َُِْ، ّلبناف،ط –ش، دار خضر بيركت الدكتكر عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىي
 ـ. َََِ -
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المستدرؾ عمى الصحيحيف: أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف 
ىػ(،تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب َْٓحمدكيو النيسابكرم )ت: 

 .َُٗٗ – ُُُْ، ُبيركت،ط –العممية 

 أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ : أبك عبد اهلل
عادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة  -المحقؽ: شعيب األرنؤكط ،ىػ(ُِْالشيباني )ت: 

 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْ، ُالرسالة،ط

المسند الصحيح المختصر : مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت: 
 بيركت. –التراث العربي ق(،المحقؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ُِٔ

معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد: أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف 
، ُحمب،ط –ىػ(، المطبعة العممية ّٖٖالخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )ت: 

 ـ. ُِّٗ -ىػ  ُُّٓ

حامد صادؽ قنيبي، دار النفائس لمطباعة  -معجـ لغة الفقياء: محمد ركاس قمعجي 
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ِالنشر كالتكزيع،طك 

ٍكًجردم الخراساني،  ٍسرى معرفة السنف كاآلثار: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ(،المحقؽ: عبد المعطي أميف قمعجي، جامعة ْٖٓأبك بكر البييقي )المتكفى: 
 باكستاف. –الدراسات اإلسالمية ،كراتشي 

بد السيد أبى المكاـر ابف عمى، أبك الفتح، المغرب في ترتيب المعرب: ناصر بف ع
ًزٌل )ت:   ىػ(،ار الكتاب العربي، بدكف تاريخ الطبع.َُٔبرىاف الديف الخكارزمي الميطىرّْ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج: شمس الديف، محمد بف أحمد 
 - ىػُُْٓ، ُىػ(، دار الكتب العممية،طٕٕٗالخطيب الشربيني الشافعي )ت: 

 ـ.ُْٗٗ



 مقارنة فقهية دراسة العام  الطريق على االعتداء من األنام تنبيه   

                                      

                
                                                     

 
                                         

                                                                                                                                                                                            
 

 العدد
ّٓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                          
                                                                                   

  رجب12                                                                                                 
هـ1439   

  آذار 31                                                                                                                
                                                                             م                          2018                                                                                                                  

 181                                                     مجلة كلية العلوم االسالمية                         

 
 

                                                                                                                                                                      

الممخص الفقيي: صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، دار العاصمة، الرياض، 
 ىػ.ُِّْ، ُط ، المممكة العربية السعكدية

المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ 
 .ُِّٗ، ِبيركت،ط –ىػ(، دار إحياء التراث العربي ٕٔٔالنككم )ت: 

ميؿ في شرح مختصر خميؿ : شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف مكاىب الج
ىػ(، ْٓٗعبد الرحمف الطرابمسي المغربي، المعركؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت: 

 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُِْ،ّدار الفكر،ط

،الطبعة:  الككيت –المكسكعة الفقيية الككيتية : كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية 
 .،دار السالسؿ ِط،ىػ( ُِْٕ - َُْْ)مف 

: محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد  مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك
شراؼ: د. ُُٖٓبف محٌمد صابر الفاركقي الحنفي التيانكم )ت: بعد  ىػ(،تقديـ كا 

 .ـُٔٗٗ، ُبيركت،ط –رفيؽ العجـ،تحقيؽ: د. عمي دحركجف، مكتبة لبناف ناشركف 

شرح المنياج : كماؿ الديف، محمد بف مكسى أبك البقاء الشافعي النجـ الكىاج في 
 ـ ََِْ -ىػ ُِْٓ،  ُلجنة عممية،طىػ(،: دار المنياج جدة، المحقؽ: َٖٖ)ت: 

شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة  :نياية المحتاج إلى شرح المنياج
 -رة ط أخي ،دار الفكر، بيركت ،ىػ(ََُْشياب الديف الرممي )ت: 

 ـ.ُْٖٗىػ/َُْْ

نة مف غيرىا مف األيمياًت: أبك محمد عبد اهلل عبد  يادات عمى مىا في المدىكَّ النَّكادر كالزّْ
د. عبد الفٌتاح محمد الحمك كغيره،دار الغرب  :ق(،تحقيؽّٖٔالرحمف المالكي )ت: 
 ـ. ُٗٗٗ، ُاإلسالمي، بيركت،ط
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الشككاني اليمني )ت: نيؿ األكطار : محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل 
 -ىػ ُُّْ، ُىػ(،تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي ، دار الحديث، مصر،طَُِٓ
 ـ .ُّٗٗ

اليداية في شرح بداية المبتدم: عمي بف أبي بكر المرغيناني، أبك الحسف برىاف 
 –بيركت  -ىػ(،المحقؽ: طالؿ يكسؼ،دار احياء التراث العربي ّٗٓالديف )ت: 

 لبناف.
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Research s` summary 
People intimation about public road encroachment 

Evaluation of public road square differs according time and 
place. 
Original benefit of public road is to pass through without 
harm to others. Sittings on public road waiting for a friend or 
rest or Sitting on it by simple sellers is  permitted, provided 
that safety should be kept with no prolonged sittings. 
Scientists differed on a judgment concerning the benefit 
public road relating to constructions on it for personal public 
interests. 
Also they differed on the benefit of road air via building a 
partition or water- pipe and the hereafter resulting 
guarantee, when there will be damage. 
What right is that construction on road for personal interest 
is forbidden, but for public interest permitted, provided that 
there will be no harm. Also the benefit of read air is allowed 
with no guarantee to what occurs for that reason, if it was 
according Sultan s` order. 
Dropping rubbish on public road with putting some materials 
on it in front of shops is not allowed, that will result a 
guarantee for no intended harm on passer – by. 

 

 


